
Overzicht Regenboognamen

• Abkhaz ALE (abz): x’’vsvam?a, hanih’’vsvamga; ſəuαn?’ops, (adg): lėg’’apyk’’u;
(kab): lėg’’upyk’’u (allemaal: ‘anse du chaudron’, comp.); lėg’’apyk’’ops,
lėg’’upk’’ops (adg);

• Affadeh (im reiche Burnu, Afr.) (Pott, 433): ſlilΰm-delgo (dílko, himmel); muróse-rúk
(im Mobba) (?); Szauaken: phâtna ennébbi dôr hille; Tiggreh: makánnat szíttená
fátma; Dâr Fûr: chatt el môtthar (naar het Arabisch).

• Afrikaans: reënboog

• Afrikaanse volken (René Basset in) Mél. II, 70f (Kabyle du Jurjura (dialecte des
Igaouaouen): thislith nanzar ‘fiancée de la pluie’ (anzar, la pluie etant masc.), (Kabyle
des Aït-Khalfoun, Algerije): Thamr’era bouchchen ‘noces de chacal’, in Arab: arset ed
dib; (Foulfoulde, peulh. foulah): filotongel, dzeredu ndîam; 401f (Touareg,
Timbuktu): agagónil; (Zénatia de Temacin): abechchi (ceinture); (Foulania du
Bambara): kambo; (Temné, côte de Guinée): am-bàntra (Gen.); (Odji, idem):
nyankunton (sourcil de pluie); (Mpongue, Gabon): mboumba; (Dahomey): dahn
(serpent céleste); (Ajawa, Nyassa): oumloungou, mulungu (dieu); (Nyamouézi, dial.
Unyanyembe): itawangou, pl. Matawangou; (Makua, Afr. Or.): nikwi, pl. makwi;
(Kredy, sud du Darfour): biri; (Bongo): ngilligbé; (Chillouk): ndáhno; (Nouba):
amros, bera; (Khamir, Abyss.): dimin gist (arc des nuages); enna Máryam-t matemiya
(ceinture de Marie) (Reinisch, Die Chamir-Sprache); (Touareg Azdjer): tezelader; III,
234 (Foulfouldé, Sénégambie): timtimoul, timtimi; (Malinkhé, Sénégambie):
allakamourou; III, 576 (Aongla, dialect van de Ewé in Noord-Guineé): anyiewo
‘serpent du nord’ (Becc, 74: in Noord-Guinea: ‘serpente del Nord’), (Soninkhé, Haut-
Sénégal): Diagoboundangué ‘arc des nuages’, (Yaloulema, Opper-Congo): Kaki,
(Kagourou, Oost-Equat. Afr.): Ikoundendya-Imbisaa, (Hova op Madagascar): Antsy
be n’Andriamanitra (le grand couteau de Dieu).

• Ainu: ラ ヨ チ (rayoci); Pott, 431 n. 1: schubaz

• Albanian: ylber m.1 [ALE: ArkubAl'єni2; bres, shok (riem), brẽzi zōịs (van Onze Vrouw3);
ylber (draak), ylb'er, dylber, dilb'er (draak), kuluv'er (slang), luleb'e (draak); vέn e
rαk’ī (wijn en raki, zie Mac.); Pott, 428: ’ιλιπ`ε; υλιβέρι, υλιβέρε-τε (een slang, die naar
de aarde afdaalt om te drinken; cf. Becc, 73)

• Algonquin (N-Am.) Mél. II, 111: otag8ani piisan ‘il (le Manito) couvre la pluie
comme d’un manteau, il revêt la pluie’ (J.A. Cuoq).

• Altai (Becc, 71): ‘arco di Tängri’ (= hemelboog).

• Amharic: ቀ ስ ተ ፡ ደ መ ና (k'ästä dämäna); ቀ ስ ተ ደ መ ና (qästä dëmëna) (cf. Ethiopian);
(rain + bow, volgens WB?)

• Amuzgo: kitzú jn'â

1 Virve Sarapik: In Albania the rainbow was a belt of the goddess of beauty
2 ALE, naar Italiaans, zie aldaar.
3 ALE c. I.9 §3.4: ‘Marie, Vierge, Notre-Dame’.
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• Anamite (Pott, 432): sô blòi (fenestella [= janelinha] coeli [hemelraampje]) = Mél. II,
12: sô bloi ‘petite porte ou petite fenêtre du ciel’. Becc. 70: Annamite (Indochina):
‘piccolo porta [o finestra] del cielo’.

• Arabic: قزح  قوس  (qaws quzah); gaos gozah= قزح      قوس)] العربیة  (قزح  قوس [قزح  قوس   (qaws
quzah); nud-ah (1. rainbow; 2. when the sun rises or sets); [ALE: qaws ‘boog’]; Becc,
71: ‘arco di Allah’, ‘arco del Profeta’; Mél. II, 70 (Maghrib): qous en nabi ‘arc du
prophète’, qous el ma ‘arc de l’eau’; (en orient): qous Allah ‘arc de Dieu’, qous es
sama ‘arc du ciel’, qous es sah’âb ‘arc des nuages’; qous Qadah’ of qous el Qadah’
altération populaire de: qous Qozah4; III, 234: qous el malaïkah ‘darc des anges’ [=
l’arc], (Syrisch): qechto d malaké (idem) (R. Basset).

• Aramaic:                 

• Armenian: ծիածան (ciacan) [ծիածան] (Western: dziadzan; East: tsiatsan); ziazan

• Ashanti (Afr.) (Pott, 433): yangkungton (yankum, regen)

• Avaars (Cauc. Pott, 433f): suw alda kechal (hemel + in + boog); kekchal (boog);
Andisch: ſsereltschor; Qafsi/Qumuk: ſsural kkurta (hemels-boog); Akuscha: enei
dirkei kehjalgun; Tsjeremis: whapememiguirich (whape, himmel); Abassisch:
tschuaka, schamga; Becc. 74 (Cauc.): ‘intestino (del cielo)’

• Australisch (zuid) Pott, 428: kuranye (kuri: circle, compass; a dance in a circle)

• Aymara: kurumi 

• Bambarra (Afr.) (Pott, 433): nyala-muru (nyalla: god; nyalakolo: heaven, sky)

• Bashkir ALE (bch): jəjg’’or (Turks jejyor: boog5)

• Basque: ostadar, ostargi, ostarku, ortzadar6; ALE: ortzederra, ortzadarra, ortzadárra7;
osa ederra [‘heel goed’]; Becc, 70: ‘ponte di Roma’ (Erromako zubia), 71: ‘cintura di
Dio’; Mél. II, 11: hortz-adar ‘corne de nuage’/‘nuage cornu’, ustarguia ‘lumière de
juillet’ (J. Vinson); ID., 108f (guipuscoan): uztargi (uzta, récolte, moisson, rarement:
juillet + argi, lumière), ostrellaka, ostrallika, ostrelleka; (haut-navarrais, Lezama):
uztarri (arri, hier niet ‘steen’, maar een vorm van argi) [uztarri, 1. juk; 2. koppel
ossen]; (Biscaïen): uztarku (uzta + arku), uztranku, uzterp (varianten van eerste);
(labourdin): hortzadar, ostadar (ortzi, tonnerre, nuage orageux + adar, corne, branche);
(souletin): orzadar, ostadar (orzi = ortzi = osti); (bas-navarrais occ.): horzadar,
(aezcoane): otsadar, (baztanaise): altzadar, (?): uztadar, (haut-navarrais méridional):
jangoikoaimpasha, (Nacarre): jangoikoampasha (pasha, ceinture; de Dieu);

4 Mélusine II, 71: d’après le Thimar el Qoloub cité par Dozy, Suppl. aux dict. arabes, s.v. Qadah’.
5 ALE c. I.7, §4.2: boog ook als wapen. Ook in §2.1 onder ‘heidense antropomorfisme’ (arc, als ‘arme de dieu’).
6 Kintana, Xabier & Joseba Tobar, Euskal Hiztegi Modernoa (Diccionario moderno vasco-español; español-
vasco, Bilbao 1977, 333: ost, raiz que significa cielo o dios de los fénomenos atmosfériros; ost, nombre antiguo
vasco del dios del firmamento, equivalente al Jupiter de los romanos, al Zeus griego o al Thor germánico.
Combinations: adar, cuerno (horn); argi, 1. luz, claridad; 2. adj. claro, luminoso; 3. intelligente (ostargi, 1. luz
del cielo; 2. aurora; 3. vide ostadar = arco iris); also ostarku: arku 1. arco; 2. mandibula (ID., 57, 75f). Ortz-, vide
ost- (ortzadar) (ortze, 1. firmamento, cielo; 2. tormenta; vide ost) (ID., 332). See also Urtzi, dios, nombre
recogido en el siglo XII por Aimery Picaud, peregrino francés a quien los vascos de la época no parece que le
caían excesivamente simpáticos; según él los vascos Deum vocant Urcia “llaman Urtzia a Dios” (ID., 415).
7 ALE neemt dit op onder ‘cornes’: adarra is mv van adar ‘hoorn’, in uitdrukkingen als adarra jo, iemand voor
de gek houden (‘tomar el pelo, burlarse, -ado’); vgl. adarrak ditu, ‘tiene cuernos, le engaña su esposa (zijn
vrouw bedriegen’), in Ned. ‘hoorn(tje)s opzetten’.
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(salazarais): arzubi (argi + zubi, ‘pont’); (Cegama): erromakozupi ‘pont de Rome’;
(roncalais): sanjuanekoarko (arc de Saint Jean); (Puente la Reina): arkoiris (Spaans)
(Prince L.L. Bonaparte); GM 175: χαιŋκwαmpάše (faja de Dios8); ID., 183: Mari9

• Belarusian: вясёлка10 [ALE: duga; karomisil (‘palanche, bois courbé’: draagstok);
kisjalixa (regen ~); cmok (draak, etc.); vjasëlka, vesjaluxa, asëlak, raduxa, raduga (zie
Russ.); tėnča, tėnč (‘wolk’); Becc, 74: ‘serpente’, ‘pompa’; Mél. II, 11: smok ‘serpent
ou pompe’; ID., 42: In West Ukraïne (distr. Loutzk, Volînie): tzmok ‘le suceur’ (smok
in Pools is ook ‘serpent’)

• Bemba (Zambia): mukolamfula (mfula: rain)11

• Bezhta (Turks) ALE jəjg’’or.

• Bengali: ramdhonu [      ]; rangdhonu (boog van Rama);       (bn)
(rôngdhônu)

• Blackfoot Indianen: ‘Rain’s Hat’, ‘The Old Man’s Fish Line’, ‘The Lariat’.12

• Bonny (Niger-delta; Pott 426): szúëh lákba númbru (szúëh lákba = donder; hemel-
herrie).

• Braz. Indianen (Pott, 432): Amána berába (pluvia coruscans: flikkerend, bliksemend);
guaimi ybyráapára (vetulae lignum curvum, etwa wie ein holz zum wassertragen)

• Breton: kanevedenn f [ALE13], gwareg-ar-glav f [zie Basse-Bretagne, NALBB]; Mél.
II, 11: kanevédenn, guarek ar glac ‘arc de la pluie’, lost ar bleiz ‘queue du loup’;
Lorient: gloumétenn ‘douve de tonneau’ (E. R.); Finistère: amerou-lerou ar potr koz
‘les amarre-bas ou jarretières du vieux garçon’ (L. Sauvé); ID., 13: goarec ar glao ‘arc
de la pluie’, (Lannion, Guingamp): kloarec ar glao ‘clerc de la pluie’ (Luzel).

• Bulgarian: дъга [d’ga; cf. Czech; cf. Russ. Raduga] (dyga - y like bUt) [ALE blg:
daga, dănga, tăga, tjôga, dăgă, dăngă, tăgă; dăga dăgica, tăgă tăgica, gata gica (boog);
zuna, dzuna, zona, zună, zunica (zunică), zunka (vgl. Grieks zone), opas, pojas,
tkanica (gordel), na djado gospod pojasa (van ‘God’14); poteglica (‘raie, trace’, etc.),
futa (gordel15)

• Caraiben (hist. Pott, 432): Alamoulou, Youlóuca (gelijk of men seyde, gods-pluym of
vederbos)16

8 García Mouton 1984, 175 n. 22: een samenstelling van jainko ‘Dios’ en pasa ‘faja’.
9 García Mouton 1984, 183f: numen femenino, adopta en occaciones la figura del arco iris, vid. J.M. de
Barandiarán, ‘Contribución al estudio de la mitología vasca’, in: Homenaje a Krüger, Mendoza 1952, I, 114.
10 Zie Ukrain veselka.
11 Hoch, E., Bemba, New York 1998, 176. Het eerste deel laat zich niet eenvoudig verklaren. Mukole is een soort
boom (kind of tree), mukolo, tin basin, of anders ‘first wife of a polygamist’, terwijl mukoloci een ‘old person’ is
(etc. mukolobwe, snare for animals; mukolwa, small furrow; mukolwe, cock) (ID., 62).
12 Boyer 1959, 26. Lariat: rope for picketing a horse; lasso (Hornby, 480).
13 ALE c. I.6-9 (motivation inconnue); Pott, 427: canevedenn.
14 ALE c. I.9, §3.1: ‘Dieu, Seigneur’, etc.
15 ALE c. I.9, §2.11: ‘ceinture’, etc.
16 Naar: Rochefort, historie van d’eylanden van America, Rotterdam 1662, 474; vgl. 364 nº63: de regenboogh, de
pluyme, of de vederbos van god. Cf. Ioulouco, gott. (Mithr. III. 3, 697).
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• Catalan: arc de sant martí m [ALE], arc d’iris m; arc iris m [ALE: arc, arc de sant joan,
arco iris; arca de sant joan (‘ark van St. Jan’); rattla (de) sant marti (‘raie, trace’, etc.);
ase de sant martí (ezel?17)

• Chamicuro: chirapa

• Chamoru: isa

• Chechen (Cauc.) ALE: dela?ad (?ad = hemel-boog18); Pott, 434: zeiad

• Cherokee: tsisdetsi ; Amitola (?)

• Chichewa: utawaleza

• Chinese Characters: 隮;  pinyin: cai(3)hong(2)/jiang (hung-chiang); caihong; didong;
ni; hongni; Cantonese: trad. and simpl. 彩 虹 (jyutping: coi2 hung4), trad. and simpl. 天
虹 (jyutping: tin1 hung4); Mandarin: 隮 (jī); 彩 虹 (cǎi hóng); Pott, 434: chung-ni

• Dènè chippewayan (Canada) Mél. II, 12: oradzié-sa-inllou ‘l’araignée-le-soleil-a-pris-
au-lancet’, oradzié-pilé19 ‘l’araignée-son-filet’, (Dènè couteau jaune): oratsié-tsen-inllu
‘l’araignée-a-pris-le-soleil’; (Dènè esclave): kkralé-bilé ‘l’araignée-son-filet’; (Dènè
sécanais): yarê dashétlun ‘c’est-tendu-dedans’; (Dènè peau de lièvre): kokkralé
‘l’araignée’, kotsié ya tré naëllu ‘araignée-ciel-à-travers-a-tendu-le-filet’; (Dènè flanc
de chien): ukralé pilé ‘araignée-son-filet’; (Dindjié ou Loucheux): kudédzi-via
‘l’araignée-son-filet’ (Emile F.S. Petitot).

• Coptic (Pott, 427): phiti (pijlworp, boog, iris, hemelboog), ook: pite, phaette; thirthir
(? = iris).

• Comorres Isles Mél. II, 15: muzia ankamba (Hildebrandt, Fragm. Johanna Sprache)

• Cornwall Mél. II, 11: camdhavas (Lhuyd & R. Williams) [zie Breton]

• Czech: duha [ALE: duha, douha; boži duha (Gods boog); [Beccaria, 71: ‘arco di Dio’
in Boemia; Mél. II, 11: duha, bozi duha ‘arc de Dieu’ (Leger);

• Dahomey (djedji) Mél. II, 43: aïdo-khouédo; Nagos: odchoumaré (zie Yoruba)

• Dakota (Pott, 428): wí-hmung-ke (the rainbow; a trap, a snare)

• Danish: regnbue [ALE]

• Dogon: nọmmọ sizu ‘chemin du Nommo’.

• Dutch: regenboog m [ALE; 1x waterboog; (rég.) weerteken; boog

• English: rainbow [ALE; tooth, teeth;

• Esperanto: ĉielarko 

• Esquimau (Mackenzie, N.Am.) Mél. II, 12: kaybiaron ‘l’arcade’ (Emile Petitot)

17 Spaans asno; ALE neemt op onder ‘animaux divinisés’.
18 Opgenomen onder Mythologische wezens (§2.1); vgl. Ingush.
19 Gespeld: Odadzié-pilé, een drukfout?
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• Estonian: vikerkaar20; Estonian dialect (Saaremaa): ammukaar.21 [ALE: vesi-kaar
(water-boog), viker-kaar, vika-kaar, vike-kaar, viken-kaar, viker-kaart, viket-kaar,
vikat-kaar, vikat-kaart, ammukar; Pott, 428: wikkakaar, wikkerkaar22, wikkat (sense),
wikkerpuur (schwickbohrer), taiwa pas (taiwas: hemel; sap: gal); Mél. II, 11:
wikkerkaar, ammukaar (Sjoegren, Ueber ... esthn... Regenbogen W.)

• Ethiopian Mél. II, 71 (ghëëz): qasta damanâ ‘arc des nuages’ (passé en: Amharic),
qasat Égziabhèr ‘arc du Seigneur’.

• Faroese: ælabogi [ALE (regenboog);

• Finnish: sateenkaari (rain-curve)23 (Finnish, Ingrian and Karelian); Finnish and
Karelian idiomatic ukon kaari.24 ALE: kaari (boog); sateenkaari (regen-), taivaankaari
(hemel-), vesikaari (water-), ukonkaari, ukkosen-kaari [bliksem-]; Pott, 428:
taiwancaari (zie Est.); Becc, 71: ‘arco di Ukko’, ‘arco dell’acqua’; Mél. II, 11:
taivancaari ‘arc celeste’.

• French: arc-en-ciel25 m ALE (hemel-boog); ark'ana, arc, arc céleste, arc de saint-
michel, arc de saint-jean, arc de saint-martin, arket də sẽ mart’ẽ, arc-dieu, arc-en-dieu;
courroie (gordel), krōj sẽ zã (gordel van St. Jan), courroie de saint-barnabé, ~ de saint-
linard, ~ de saint-médard, ~de saint-bernard, ruban, ruban coulant (‘vloeiend lint’),
ruban de la bonne vierge, ruban de saint-bernard; ceinture du bon dieu; jarretières du
bon dieu26 (kouseband van Onze Lieve Heer); couronne, couronne de saint-bernard, ~
de saint-linard, ~ de saint-benoît, ~ de saint-barnabé, ~ de saint-denis, ~ de saint-
martin, ~ de saint-médard; roue, la roue saint-bernard, roue de saint-bernard, roue de
saint-barnabé; cercle, cercle de saint-martin, cercle de dieu; cornette, [srom] cornette
de saint-bernard; cerne; pont de saint-bernard, pont du ciel; porte de saint-barnaba;
colonne de saint-barnabé; raie de saint-martin, raie de saint-bernard, règle de saint-
martin; rayon de lumière (lichtstraal), rayon de soleil (zonnestraal), (rég.) chaudet27;
arrosoir (gieter); étendard (standaard, vaandel); colonnette (zuiltje); saint-bernard;
saint-martin, saint-barnabé; alliance du bon dieu; Mél. II, 9: arc au ciel (16e eeuw); arc
fédéral (ancien français); Boyer 1959, 27: pont du St. Esprit; ‘bridge of St. Bernard, of
St. Martin, of St. Peter; the Croix of St. Denis, St. Leonard, St. Bernard, St. Martin.
TLF: arc des cieux, arc lumineux, arc aux sept couleurs, arc d’Iris, l’écharpe d’Iris, la
ceinture d’Iris.

20 Virve Sarapik: The etymology of the Estonian word vikerkaar - 'rainbow' is rather ambiguous. Word viker has
several derivation possibilities, it could have originated from the following meanings: from 'multicoloured',
'scythe' or 'thunder', as its name is in Livonian - a cognate language to Estonian - pit'kiz kor 'thunder bow'. ALE
neemt viker, vika, vikat op onder ‘Tonnerre (dieu)’.
21 Virve Sarapik (Internet).
22 Pott: kaar: das schwaat, die schwade (de kring van een maaiende zeis).
23 Kaari, curve, arch, arc, bow (cf. kaarre, bend, curve). [ALE I.7 §4.2: ammukar, boog als wapen].
24 Virve Sarapik: Ukko as a mythical impersonation of a god of thunder. Cf. ukonilma, thunderstorm, lett. uko-
weer, uko-lucht. Ukkonen, thunder; ukkoskuuro, thundery shower; ukkospilvi, thunder-cloud; ukkossade, thunder
shower. Ukko, old man; ukki, grandpa. Becc, 71f: Ukko, il dio supremo che siede tra le nuvole, manda la pioggia,
impugna la folgore, scatena il tuono.
25 TFL III, 415: Étymologie et histoire: 1150-70 arc del ciel (in: Mystère d’Adam: Lors descendra del ciel la
cengle Que nos apelum arc del ciel); ca. 1275 arc en ciel (in: Roman de la Rose, v. 18036). Cf. Littré, DLF I,
185: (12e e: Myst. Adam); 13e e: Et, pour eus chastoier, fais tu aparoir l’arc ou ciel (Psautier, fº71); 16e e: Il
proposa l’arc du ciel à Noé pour signe et enseigne à lui et à sa posterité, qu’il ne perdroit jamais plus la terre par
deluge (Calvin, Instit. 104).
26 Het meervoud is niet correct, zie ALLy. 
27 ALE c. I.8 §8 ‘soleil’, dim. van chaud = warm, heet. ALE c. I.8, §9: arc du vespre, It. arco di sera zijn geen
echte namen, zie ook arc du matin, etc. bij spreuken.
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• [West-]Frisian: reinbôge; Saterland Frisian: rienbooge; ALE: rienebooge, rainbogen,
rinböög, riinböög, rinboge, reinboog, reinbôge (e – n – o). Vgl. Gezelle, Loquela,
411: Reineboge (= reinboge, regenboge).

• Fulah (Afr.) (Pott, 433): tímbo-tímbolá.

• [Scottish] Gaelic: bogha-frois = ALE ‘boog - regen’ = bogha-fhroise, raonabal,
raonabogha (regenboog); Schots: gollan (‘plante(s)’); vibgeor (28); Becc, 74: ‘denti’
Mél. II, 10: bogha-braoin, bogha-frois (arc de la pluie), bogha-uisge (arc d’eau)
(Hight. Soc. Dict.); Mann (Gael.): bow-fras (arc de la pluie), goll-twoaie (fourche du
nord), goll-twoaie-noid (a rainbow full north), kione-emshyr ‘tête de temps’ (=
gedeeltelijke regenboog; ‘a weather head in the air’) (Kelly)29;

• Galician: arco da vella m [ALE: arco das vellas (v.d. oude vrouwen);

• Galla (Afrika) Pott, 430: bidu, bidigira (?), zabata (scarf, sash, schärpe, leibbinde),
zabata wacayo (leibbinde des himmels, schärpe gottes = Mél. II, 12: ‘ceinture du ciel’

• Georgian: ც ი ს ა რ ტ ყ ე ლ ა (c'isartqela); vgl. Becc, 71: ‘cintura di Allah’

• German: Regenbogen m (Pennsylvania German: Reggebogge); Bavaria: Himmelring
[ALE regenbogen, 1x sonnenbogen; 1x: ArkΩbAl'Eno; himmelring; r'egəmbòrm
(regenworm); Becc, 71: Graubünden: ‘arco di San Martino’. HDA, 588 (Posen):
‘Wolkendeichsel’; Pott, 428 (Wangerog): wédergal f., (wéder: weer; galle: heldere
schijn aan de hemel; een onvolkomen regenboog); HDA, 590: ‘Unvollständige R.
nennt man Wasser- oder Wettergallen’.30 Mél. II, 10: Beieren: sonnering (Grimm, DM
695); Westfalen: wetterzeichen31;

• Greek: ουράνιο τοξο n (uranio toxo) ουράνιο τόξο (hemel-boog)32; iris, ‘path, band’
[ALE: toxon = ð'oksa,33 ðoks'ari, t'okso, ðoks'ari tis kaloγri'as (~ van de non34), θεο
ð'oksaro (Gods ~), ur'anio t'okso, ur'αniòn t'òksòn, tu pandεl'i i oks'ara (35); kam'ara;
kam'ara tu θε'u (boog); zon'ari, z'oni, zòn'αrin, zòn'αin (ζώνη = gordel), lur'i, znar t
θi'u, tu θi'u tu zn'ar (Gods gordel), tis γri'as to zon'ari, k’εraz'oni, tis γr'as to lur'i, tis
γr'єs to lur'i (‘de gordel van de oude vrouw’36), tis k’'εras iz'oni; taraj'ilis, j'irjilas
(cirkel); susub'aba (~‘oude vrouw’); k’irasεl'ini, k’εrasol'εni, k’εraz'oni, mar'uli,
nεrandz'ula (§2.5: ‘... fille grosse, fille longue, dame, Mariolle, Nerandzula);
anεmoð'okos ‘qui reçoit le vent’37; makrok'ondaro (§2.11: ‘bâton’, etc.); aγ’'ia εl'εni

28 ALE c. I.6-9 (motivation inconnue).
29 Vgl. weershoofd een stukje regenboog van ongeveer 20º, teken van slecht weer of hoog tij. (vDale 3370b)
30 Boyer 1959, 25 spreekt van Wasserkalb (zonder bron). They are usually called raingalls, watergalls, or
windgalls. Such broken fragments of rainbows are known also as weathergaws or as sundogs, although the latter
phrase today sometimes is applied also to a mock-sun or parhelion. Boyer verbindt dit met het Latijnse Virgae,
literally ‘streaks’ or ‘columns’ of light. [Virga = tak, afgeleid ‘streep’ (op een kleed)].
31 Woeste, WbWPh; cf. FEW I, 131 n. 15 s.v. Doubs: ar-di-temps, vgl. dazu westf. wetterzeichen u.a., von denen
das pik. vielleicht genetisch abhängig ist.
32 Τοξον = 1. boog; 2. pijl en boog; 3. pijlen; 4. zonnestraal. Omdat de pijlen giftig zijn, is hiervan het woord
toxisch afgeleid. Zie ALE c. I.7 §4.2: t'okso (boog als wapen), ur'anio t'okso, ur’αniòn t'òksòn.
33 Elders neemt ALE ðoksa op onder ‘kroon’, Gr. δόξα 8. lichtglans, schijnsel (= aureool); c. I.9 §3.7: ‘gloire
(des saints), couronne’.
34 ALE c. I.9 §3.6: ‘religieuse’. Lett. is kalogrias ‘mooie oude vrouw’.
35 ALE c. I.6-9 (motivation inconnue) (i oks'ara, vgl. ð'oksaro)
36 ALE §2.4: , γri'as, γr'as, γr'єs (oude vrouw).
37 Gr. ‘άνεμος, de wind; δóκος, mening (tóκος, geboorte, kind, etc.). Qui reçoit le vent is een ‘windvanger’.
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(Heilige Helena); Pott, 427: δóξα (δοξάρι) τοΰ ο’υρανοΰ (‘himmelsruhm’38); Becc, 71:
Zante, Cipro, Peloponneso: ‘cintura di Nostra Signora’, ‘~ della santa Elena’, ‘~ della
monaca’; Zante: ‘arco di Nostra Signora’; Mél. II, 40f: τό ’ουράνιον τόξον (de
hemelboog), (Zante): τό τόξο τση˜ παναγια˜ς (arc de Notre-Dame), (Cephalonië):
δοξάρι τση˜ καλογρηα˜ς ‘arc de la religieuse’, ou τση˜ γρηα˜ς ‘de la vieille’, en volks-
etymologisch δóξα τοΰ ο’υρανοΰ ‘glorie du ciel’. In oude tijden: τόξον en ο’υρανοΰ
τόξον. (Zante, Trébizonde): Κυεραζώνη (? Κυρας ζώνη ‘ceinture de la dame’),
ζωνάριν of ζουνάρ’ (ceinture), τό ζωνάρι τση˜ παναγίας ‘la ceinture de Notre-Dame’,
(Cyprus): τό ζωνάρι της ’αγίας ‘Ελένης ‘la ceinture de sainte Hélène’, (Péloponèse):
της καλόγρηας τò ζουνάρι ‘la ceinture de la religieuse’; (Attisch): καμάρα ‘arcade’,
καμάρα τοΰ θεοΰ ‘arcade de Dieu’; (een Byzantijnse schrijver): Ίρις, τόξον, ζώνη περι
τòν ο’υρανόν39 (N.G. Politis); (Cefalonia): δοξάρι της γρηας ‘arco de la vieja’, (Creta
y Peloponeso): της γρας τò λουρί ‘cinturón de la vieja’ (GM, 183)

• Greenlandic: neriusaaq

• Guiana Indians (Lévi-Strauss I, 249): yawarri (opossum40)

• Gypsy (Rom.): ALE: d'uha; rma: devl'iski αngusts'i, sinti: dēwəl'eskəri g'ustəri
(Gods41 ring); Pott, 428: dewlèskĕri gùsterin (Gods ring); regenbogo; denszoro pe-
nebo (van Pools dęgo: bogen am himmel?)

• Gypsy (Arlija): kuſtik (gordel)

• Hausa: bàkan gizò m (de boog van gizò); Pott, 430: masharua (water drinker),
dashimarri, rua alla (regen + Allah), iarra, yarra (mashaï, intoxication) = Mél. II, 12
(haussa): masharua ‘buveur d’eau’; ID., 71: ma sà-n rùa ‘le buveur d’eau’; bakà nalla
‘arc de Dieu’.

• Hawaiian: ānuenue (He ānuenue)

• Hebrew: Keshet be'anan; קשת; keshet; Kashti (‘gentle’; ‘my bow’); בענן     קשת   m (keshet
be'anan); qešet (boog, van een strijder)

• Hindi (Skt): Sabrang; Indradhanush (boog van Indra); इ  धनुष; (Pott, 427):
gopatichâpa (châpa: boog; gopati = Indra); Indrâyudha (Indraswaffe); Mél. II, 12:
indrachâpa, indradhanus, gokatitchâpa ‘arc d’Indra’, indraâydha ‘arme d’Indra’;
(India: toda): kvarvarvirsh ‘arc de la pluie’ (Marshall, A Phrenologist amongst the
Todas, 265) (cf. Becc. 71 n. 18: ‘arco della pioggia’).

• Hopi: chavatangakwunua (short rainbow); tangakwunu43

• Hungarian: szivárvany44 [Mél. II, 11: szivarvany ‘pompe’, kégyelet ‘faveur, grâce’.

38 Pott stelt: δοξάρι pro τοξάριον arcus, camera, nicht δοξάριον (gloriola).
39 Mélusine II, 41 n. 3 (Lex. ms. cod. Colberico 6076, cité par Ducange, s.v. τόξον). Ook Mannhardt 1875, 306:
ζώνη of ζωνάριον της παναγίας (gordel van de Madonna).
40 (Didelphys species) because of ‘the reddish color of its fur, bearing some fancied resemblance to the coloration
of the (rain) bow’ (Roth, I, 268). In the mythology of the Pawnee the skunk is associated with the rainbow.
41 ALE c. I.9, §3.1: ‘Dieu, Seigneur’, etc. Van Sanskrit Deva = Deus, from the root Div, to shine: God. A deity.
(Dowson 1973, 84).
43 Cf. Univ. of Arizona, Hopi Dictionary, Tucson 1998, 841: tangaq wunu, (een regenboogsymbool, -tekening is:
taraqveni); zie 575: tangaqvi(‘at), spectrum of color, iridescence; tangaq wunu, lett. iridescent stand; cf. tangaq-
wunuptu, become a rainbow, stand up as a rainbow.
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• Ibu (Afr.) (Pott, 433): amima-igue (regen = min-egue ‘water v/d wolken’; imme, arch)

• Icelandic: regnbogi [ALE]; friðarbogi m, (during night) njólubaugur m

• Ido: ciel-arko; pluvarko

• Igbo (Nigeria): egbo mmiri, egurugu, egwugwu, egwulugwu, egwurugwu, ejiji, eke na
egwurugwu, ekeleke, ogugu, ogwulugwu45

• Indonesian: pelangi , bianglala; Pott, 433 Malayan: palangi (regenboog, wolkboog);
koeng palangi, biäng lala; Sunda: katoembiri; Mél. II, 12 (malais): kung palângi ‘arc
aux couleurs variées’, kung téja ‘arc lumineux’, bliang lâla; (Sunda): kungwugung ‘arc
lumineux’ (Favre, Dict. mal.)

• Ingrian (F) ALE: vezi kāreh (water boog), vihma kārre (regen boog); vihma lōkka
(regen boog);

• Ingush (Nakho-Dagestanian) ALE: sela?ad (hemel-boog [?ad = boog])46

• Interlingua: iris, iride 

• Irish: bogha; bogha báistí m, tuar-ceatha; Pott: biorbhogha (bior = water); Mél. II, 10:
bogha-frais, bogha báistighe, bogha-bhraoin (O’Reilly; Gael. ‘arc de la pluie’)47

44 István, Zugor, Magyar – Holland Szótár, Budapest 1990, 593: szivarvány, vgl. szív, zuigen (cf. szivacs, spons),
roken (cf. szivar, sigaar); of szív hart (een ‘pomp’; cf. szivattyú, (zuig)pomp. Cf. ook szivárog, sijpelen, lekken.
ALE c. I.9 §1.9 ‘pompe’; Becc, 73: ‘pompa, sifone’.
45 Echeruo, Michael J.C., Igbo-English Dictionary (A Comprehensive Dictionary of the Igbo Language with an
English-Igbo Index), New Haven-London 1998, 246: mmiri, rain; ID., 44f: egbo, trench, ditch (var. ogwugwu);
egwu I. dance, song; II. 1. grave fear, state of fright, awe, dread, terror; 2. danger, source of danger; egwu öta,
kind of funeral dance; egwugwu, I. mask, or masquerade of ancestral spirit [Yoruba egungun, masquerade]; II.
rainbow; halo (var. egwurugwu); egwulu, I. sparrow; II. giddiness; egwulugwu, 1. rainbow, halo; 2. sacred
python, with its head in the sky and its tail in the sea, as recounted in myth and folktale (var. egurugu,
egwurugwu, ogwulugwu); egwuru egwu, 1. playfulness; light banter; 2. sports festival; festival of games;
organized playfulness; egwurugwu, 1. rainbow, halo; 2. sacred python (etc.); ejiji, I. 1. attire; dress; costume; 2.
red bead, used as dress ornament; lit. suiting-up (var. ekike); II. rainbow (eji, ejina, eju, ejuna, snail); eke, I.
python, held sacred in most Igbo communities; II. gizzard; III. fate, fortune or destiny either by choice or by
chance; IV. Eke, 1. the deity that allots fate, otherwise known as the creator God; 2. creator; V. Eke, 1. first day
of the 4-day Igbo week; 2. market held on Eke day; 3. used as a personal name; eke na egwurugwu, 1. rainbow;
2. rain clouds; eke na egwurugwu = rainbow; lit. python and rain clouds, figures in Igbo iconology, var. eke na
ogulugu; eke na ogwulugwu. (eke ögba, boa constrictor; pyhon; eke ukwu, boa constrictor; eke ülö, species of
bird); ekele, 1. greeting; salutation; 2. thanks (var. ekene); ekeleke, I. rainbow; 2. stilts, stilt-dance (var. ekeneke).
ID., 122f: ogugu, I. crook; hook; II. rheumatism; III. thick end of palm branch attached to tree-trunk (etc. = ogu,
cf. ogwurugwu, stump of a tree); IV. 1. rainbow; halo; 2. sacred python...; Ogwugwu, (West Igbo), goddess of
fertility; in some areas, god of fire and iron. Cf. Yoruba Ogun, god of iron; ogwugwu, trench; ditch; pit;
ogwulugwu, 1. rainbow; halo; 2. sacred python...
46 Andere Nakho-Dag.-talen, gevormd naar ts’iw (boog) in c. I.6, §9.2, naar gerti (9.3) en kurta (9.4), naar
‘gordel’ in c. I.7, §1.1, 1.2; I.8, §5 (lak) ssurul kkurta: hemel-boog. I.8 §7 ‘lumière’ nur (avr, tchm, tchn), §10
´étoile´ zurh/jab (drg); c. I.9 §1.3 ‘renard’ zαr'us æſu (xva), c. I.9 §1.12 ‘boyau’ (holle buis, slang): hạn'ewur
(tsax); §2.5: jarg’’i ruš (lez); jarhi riš (tab); §2.6: ‘lune’ (indéfini) hạl'ewαz (rtl); §2.11: ceinture’, etc.: m'αſolα
(beg), αſuz (gnx), m'αſun (gzb); §3.1: ‘God, Heer, Majesteit’: ts?'oborts?iw (and), ts?'αbαts?i (bag),
ts?'αbαrts?'iw (bot), ts?'αbαts?'îhu (tnd), αl'αhes 'αſuni (tsez: Allahs ceinture); onbekend: ts?'iwαl ts?'iwun (krt);
tſ?'αrαtſ?o (axv).
47 Niall Ó Dónaill, Foclóir Gaeilge-Béarla, Baile Átha Cliath 1977, 1281: tuar sign, omen [voorteken]; ~ ceatha,
~ báistí, rainbow [lett. teken van regen; 234: cith (gs. ceatha), shower]; 120: bogha 1. bow 2. ~ báistí, ~ ceatha,
~ leatha [spread; broad?], ~ síne, rainbow (3. ring, circle => halo); ~ báistí de dhuine, tall stooped person
(dhuine = man); boghaisín, 1. ring, circle; 2. = bogha síne; 1099: síon (gs. síne), weather (usually bad, stormy).
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• Italian: arcobaleno m [ALE48], iride f ; o arco da Vecchiezza [ouderdom]49 [ALE: arco,
arco in cielo, arco celeste50 (hemelboog), arco di san marco, arco vergine51, arco di
santa maria, arco e ogni dio [boog en iedere god52], arco di sera, arco di noè, arco
bevente (drinkende boog), arco imbeve (opzuigende boog53), arkot'εrmAne ‘frontière’;
zirki'oĺa [van circolo: cirkel54]; r’ak'a du laj (‘cerne’ ~); albero drago (‘drakeboom’);
sette colori (zevenkleuren, zie AIS P. 727); r'ōno (draak, etc.), aŋtArb'aŋk55; v'ili
(‘fee’56); Mél. II, 9: arco piovoso57, iri; LEI: Umbro merid.-or. arku-pénnulu;
Laz.centro-sett. (velletr.): arco seréno (Vèrnole: árku serénu; teram. árkə n dzərénə);
Abr.or.adriat. arkəvérdə (‘arco verde’); Salent.centr. árku píntu;

• Izhorian vihmakarDo.58

• Japanese: 虹 ( , niji) 虹 (に じ, niji): ancien: "pont flottant dans le ciel"59

• Kalmyk ALE: solŋg (wezel, gele bunzing), dohlŋg ėmgn60; dohŋg ėmgn, solŋh;

• Kannada:           (maḷēbillu),            (kāmanabillu),
         (indracāpa),              (indradhanussu)

• Karaim (Turks) ALE (kra) jaja (boog, ook als wapen, zie Bashkir)

• Karachay-Balkar ALE (krb): džank’’ylyč, telrik’’ylyč (~ zwaard)61

• Karelian [ALE: kukuoinkuari62, ukonkuari (kuari = boog); vemmel (boog);
ukonvemmel, dumalanbembel (Gods boog); raduga (zie Russ.)

• Kazakh: кемпірқосақ (kempirqosaq)
48 ALE c. I.9 vertaalt baleno met ‘baleine’, maar dat is balena; daarentegen is baleno ‘bliksem’; ook Benozzo
vertaalt italiano arcobaleno ‘arco della balena’, gebaseerd op Alinei. Bliksemboog komt vaker voor en is ook
logisch, daarentegen komt ‘ walvisboog’ niet voor en heeft een onduidelijke motivatie. Pott, 420: arco baleno,
ital. baleno, blitz, aus βέλεμνον. Ook Beccaria 1995, 68: Il nome italiano ha come terminante uno zoomorfo, un
cetaceo, il (pesce) baleno, cioè la balena, che ha pure dato il nome al lampo (il baleno) ed è attestata col
significato di ‘delfino’ sin da tempi antichi. Echter een dolfijn is geen walvis!
49 Gascudo 1980, 74 naar Francesco Pera.
50 LEI III.1, 937: celeste arco, ante 1374: Petrarca; 1505: Bembo; arco celeste (eind 14e e.: Bibbia, ante 1509:
Leonardo; arcoceleste Florio 1598, 1611; mant. arch celest (ca. 1300). Vgl. ID., 938: mant. arch celestial (ca.
1300), arco celestiale (1427, SBern-Siena), celestiale arco (1504, Sannazaro).
51 LEI III.1, 938f: Pad[ua]: archo vèrgine (eind 14e e.; BibbiaFolena). Foleno propone una derivazione dal lat.
ARCUS VENERIS, con Venus cristianizzata in Virgo. Di diverso parere è De Giovanni (LEDM 73): “... è da
ricordare che cinto verginale ... nonché l’espressione togliere il cinto verginale risalgono a G.B. Marino (1569-
1625) e a L. Adimari (1644-1708) ... Pertanto è priva di fondamento la considerazione storicha che sorge
nellíniziale passaggio di ARCUS VENERIS a ARCUS VIRGINIS la prova della cristianizzazione della dea
pagana ... La primaria motivazione è di origine dotta e forse multo più tardi ... la mentalità popolare ha potuto
avvertire in ‘arco vergine’ l’implicanza della Madonna ....”. Varianten: it.sett. arcoverzene (15e.e.; Mussafia), it.
arco vergine (1550, Vasari), venez. arcovèrzene, arco verzene (1560, Bortolan), etc.
52 Moeilijk vertaalbaar: e = en; e = ei = hij; misschien ‘ieders god’.
53 Beva, drank; imbévere, doorweken; opzuigen. ALE c. I.9 §1.10 ‘boire, buveur’.
54 ALE c. I.9 §2.9. ‘cercle de feuilles’.
55 ALE c. I.9 §1.10 ‘boire, buveur’.
56 ALE c. I.9 §2.5. Vgl. Slavisch vila ‘fee’.
57 Cf. LEI III.1, 938: It.sett.a. arco piovoso (15e e., Mussafia). Correspondente al Lat. Arcus Pluvius di Orazio e
al Fr. medio arc de pluye (Huls 1596, FEW 25, 132b).
58 Virve Sarapik: Balto-Finnic language, connected with rain.
59 Cf. Boyer 1959, 27: ‘Floating Bridge of Heaven’.
60 ALE §2.4: ‘vieille, sorcière,’ etc.
61 Door ALE opgenomen in §2.1: ‘Anthropomorphisme païen’: épée (als arme de dieu).
62 ALE c. I.9 §1.7 ‘autres animaux, ou non-identifiés’ (= haan? Fins kukon- = hane-). Voor Ukon zie Fins.
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• Kikuyu: műkűnga-mbura 

• Komzyr (P[ermien]) ALE: jen vudz (vudz = boog63); jen megir (megir = boog64);
əſkaəſka, əſkaməska, əſ; jenəſ, vgl. Komi-Permyak: jεn'əſka, jεn'əſka65; jenez; Komp:
r'aduga (zie Russ.); bozja duha (Slav.: Gods boog), duga (Sl.: boog); 

• Korean: Mu-ji-gae (무 지 개); 무 지 개; 무 지 개 (mujigae); Pott, 434: lu-k’iao

• Kumyk (Turks) ALE: enemdzaja (jaja: ‘boog’66); jαjα; tengirdzαj'α (hemelboog)

• Kurdish: keskesor f, keskûala f., qozeger f., bûka baranê f.; Pott 430f: kevàna (zie
Persian), kamar (cintura); késk u sór (verde e rosso); churschag (Pers khûr: sonne?)

• Lakota: W�gmunke

• Lap: ALE: h'ařvepōja (regen-boog); ebrie guengere (regen-boog), 'atſan’kankere
(donder boog); arve-daw'ge (regen-boog), časce-daw'ge (water-boog), 'εjjih t'εŵki,
t'įęrmαztawk’, k’ieřmataŵkī, bâjan-daw'ge (Bâjans boog), t'ęαřmazpuaγγan (boog +
gordel), jim’εln st'αwhkə, h'uwrən ſteεwkə (daw'ge ‘boog’); j'uoksa (boog67);
'āt’ſ’ājuoksa (donder-boog68), t'iarmazjuxs, t'ie’rmjiks, t’ſ’iarkuεtsjuks (~ boog);
ts'ahtsekarra (water-boog); at’ſ’αnpαlvə (donder~), p'αjankarra (Pajans boog); εbriεk’
ievas, 'εbrien kiεrenkes (regen-?69); Holmsberg, 230: tiermaz-juks (Tiermes’s bow).70

• Latin: arcus m [ALE] arcus pluvius ‘rainbow’, arcus caelestis ‘bow of the heaven or
gods’, arcus coloratus ‘coloured bow’ [Mél. I:9: thaumantias (ME: ‘van Thaumas’, de
vader van Iris, wier moeder Electra was).

• Latvian: varavīksne f[ALE: dieva duga (Gods boog); dieva kuopls (Gods boog); dieva
júosta, láimės júosta, laūmes [= van Laume] júosta, dangaũs júosta (~ gordel);
varavīksne, vaŗavīksne, vaŗavīksna, varvīksne, vaŗvīksne, varavīksna, varavīksnene,
varavīkste (‘plante(s)’); dardedze, dardadze (‘couleurs’); gardadze; garvēdzele72;
delvērdze, dzelvērdze, tālvērdze, dzelvērte, dzelvēdzere, zaļvēdere (groene buik73);
Russ. raduga. [Beccaria, 71: ‘arco di Dio’]

• Lithuanian: vaivorykštė fALE: drignễ, drìgnė, dignà, vaivórykštė, vaivórýkštė,
vaivórykštė, vaivorýkštė, vaivarýkštė, vaivórykštis, voverýkšte, óro rýkštė, óro rýkštis,
óro rýkšis, órarykštė, orarýkštė, orãrykštė (‘plante(s)’); smãkas (slang, etc.); struoblẽ,
striaublÿs, straublÿs, straublẽ74; láimės júosta, laimẽs júosta (gordel van ‘la heureuse’),
laũmẽs júosta; laumẽs júosta; dangaũs júosta75; malónes júosta, malónės júosta,

63 ALE c. I.7 §4.2: ook als wapen. Jen is een mythisch wezen (ALE §2.1).
64 ALE c. I.7 §7.3: ook ‘draagstok’
65 ALE neemt de eerste 3 op onder ‘vache noir, boeuf, etc.’, de rest onder ‘animaux divinisés (vache de dieu,
etc.), dus jen is ‘dieu’ en əſka is ‘vache’.
66 ALE c. I.7 §4.2: ook als wapen. §2.4: ‘vieille, sorcière’, etc.
67 ALE c. I.7 §4.2: j'uoksa ‘boog (wapen)’, ook in de samenstellingen.
68 Door ALE niet opgenomen in c. I.8, §3. Onder Mythologische wezens neemt ALE op: 'εjjih, t'įęrmαz-,
k’ieřma-, t'iarma-, t'ie’rm-, t’ſ’iarkuε-, bâjan-, p'αjan-, h'uwrən, jim’εln
69 ALE c. I.6-9 (partiellement inconnue).
70 Tiermes is de Dondergod, die een boog heeft met een pijl (bliksem) als wapen, waarmee hij boze geesten
verjaagt. Daarom imiteren de Lappen de donder met hun trommen om de boze geesten te verjagen.
72 ALE c. I.9 §1.7 ‘autres animaux, ou non-identifiés’. Mannhardt 1875, 306: Laumes juosta, dangaus juosta:
Elfengürtel, Himmelsgürtel.
73 ALE c. I.9 §1.13 ‘ventre vert’. 
74 ALE c. I.9 §1.8: ‘trompe (qui suce)’.
75 ALE c. I.9 §2.11: ‘ceinture’, etc., hetgeen júosta reeds betekent.
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dermẽs júosta76; teñčius (‘wolk’), laivórykštė; Pott, 427: dangaus kilpinnis
(hemelsboog, van kilpinnen: boog, als wapen); 430: dangaus josta (himmelsgürtel),
Laumẽs josta (gürtel der fee Laume); Becc, 72: ‘cintura del cielo’, ‘~ della fata
Lauma’; 74: ‘proboscide’ [slurf]; Mél. II, 11: kilpinnis-dangaus ‘arc du ciel’, dangaus
josta ‘ceinture du ciel’, laumês josta ‘ceinture de la fée Lauma’77.

• Livonia [ALE: piţkīzkōr (donder + kōr = boog); piţkīzivatoks (donder~)

• Luxembourgish: Reebou m

• Македонски/Macedonian: Виножито/Vinozhito - litteral (wine-wheat); Божилак
(Bozhilak) litteral (God's arch/bow); ALE: b'ΩzilAk; z'unitsA, z'unkA (vgl. Gr. zone);
vinožito (‘vin et blé’), v'ini i rAkijA (wijn en raki)

• Maltese Arabic ALE: qawsalla (Arab: qaws ‘boog’ [ook wapen] van Allah)

• Malay: pelangi , benang raja; (classical) teja

• Malayalam:          (maḻavillŭ),             (indradhanus)

• Maltese: qawsalla

• Mandan (VS) (Pott, 432): chäh-ikuhndä (chäkuhnde = bliksem, chä-husch = regen)

• Mandingo (Afr.) (Pott, 433): awúleta

• Manx: goal twoaie m, Bhow Ghoree m (poetic)

• Maori: kahukura, aaheahea, paahoka, uenuku, kairangi, rore, taawhanawhana;
āniwaniwa

• Marathi: इं धनु य
• Mari (Cheremis) ALE: ſ'onAnpəl, ſAn'Arpəl, sonArβyl’o, son'Arpəl (‘chasse + nuage’:

wolkverjager);

• Micmac: Munkwon

• Moksha (Holmberg 1964, 228): At'amjonks (grootvaders boog; at'a: grandfather;
jonks: bow, crossbow; at'am: donder[god])

• Moldavian ALE: (dial) bryu (gordel), bryu rošu, bryu pe ger, bryul gobanuluĭ (‘gordel
van de herder’: berger); kurkubeu, rég: kurkubeg, kurkubėt, kurkubel (zie Romanian);
bryu babeĭ (gordel van de oude vrouw)

• Mongolian: солонго (solongo) солонго

• Mordvin ALE (mrde): pir’gin’e jonks (~ boog78); pur’gin’e tſir’ke (donder~), piz'eme
tſir’ke (regen ~), pazun’ tſir’xke (~ boog79); pur’gin’ekiks (donder-spoor); raduga
(Russ.)

76 ALE c. I.9, §3.3: ‘grâce’, etc.
77 Vgl. Menzel, 240: Die alten Lithauer sahen im Regenbogen den bunten Gürtel der Göttin Laima.
78 ALE c. I.7 §4.2: boog ook als wapen; ook mrdm joŋs, jovks. [Ook in §2.1]; vgl. Mokhsa.
79 ALE c. I.7 §7.3: ook ‘draagstok’. [Ook in §2.1]
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• Mordvin ALE (mrdm): at’amdoga (donder-boog); at’ama joŋs, at’amjoŋs, purgon’
jovks (~ boog)80; raduga (Russ.)

• Mpongwe (Afr.) (Pott, 433: mbumba

• Nahuatl: cozamalotl; Itzel/Ixchel

• Nauruan: dowirara

• Nepali: indreni [इ  ेनी]
• Newari: लायेलामा
• Ngarrindjeri: kombo

• Niuean: Tagaloa

• Noemfoors: ròbĕkaruk mèkĕm; sasewi; rèbò81; andere regionale namen zijn: Mal.:
pelangi; Windesi: sjebis; Sor: marjasaren; Urembo: inkirwasi; Sopen: sasebi, ekedi.82

• Noghay ALE: kurtkašyk (§2.4: ‘oude vrouw, sorcière, etc.); kurkαšαs

• Norwegian: regnbue [ALE]; regnboge [ALE; regnbog, regnboga, eleboge (regen83-
boog), verboge (weer-boog [vær = weer])

• Ossetic. ALE: arvyrdyn (hemel-boog [rdyn ‘boog’]); soslani ænduræ (ænduræ ‘boog’
van Soslan); Pott, 432: arw-ardin (himmelsbogen), arwron, arwardin, arwalat kehanin
(? Ich biege);

• Ostjak Pott, 427: pai jōgot (donder + boog) = Mél. II, 12: pai-jôgot ‘arc de tonnerre’

• Paez (Columbia) (Nachtigall, 243): tũs (demon, mensendoder; 271: Geister)

• Persian:  رنگین کمان (rangin kamân),  قوس و قزح (ghows o ghazah); Pott, 427: âb nitor
(water + splendor); kemân, khemân (khem = curvus)

• Polish: tęcza f ALE (‘wolk’), tęcz; dęga (‘boog’);

• Portuguese: arco-íris m (1712) [ALE]; arco-celeste (1712) [ALE: hemelboog]; arco-
da-aliança [= Ark van het Verbond]; arco-da-chuva (1913); arco-da-velha (1563: v.d.
oude vrouw) [ALE]; arco-de-deus (1913); olho-de-boi [‘oog van de os’] = 5. arco-iris
incompleto84; arco da velhice [ouderdom]85 [ALE: cinta da abelha (step-in86 van de

80 Ook de andere vormen betekenen donderboog, niet in ALE. [Ook in §2.1]
81 Hasselt, J.L. & F.J.F. van, Noemfoorsch Woordenboek, Amsterdam 1947, 288; ID., 194: ròbĕkaruk: Afkorting
van ròbĕkaruk mèkĕm: ding [rò(-bĕ-)], dat den regen afsnijdt. Een der namen voor regenboog [cf. 114: karuk,
doorsnijden; 152: mèkĕm: regen]; 209: sasebi (sasewi), een der namen voor regenboog; 190: rèbò (2),
regenboog, vanwege de strepen, zie 1: rèbò (1), wit en zwart gestreepte zeeslang (B. dial.: samfar, samios).
82 Hasselt 1947, 209 (s.v. sasebi). [148: s.v. màrja, boog: Biaks dial.: marja, saran (de boog van bamboe is in
Biaks dial.: dokè)].
83 ALE c. I.8 §1: 1x eleboge, bij ‘regen’ [elv = rivier].
84 Dicionário Houaiss da lingual portuguesa, Rio de Janeiro 2001, 279, 2059; Cascudo (1980, 73) noemt bij
arco-íris: arco, arco celeste, arco-da-chuva, olho-de-boi, arco-da-velha.
85 Gascudo 1980, 74, verwijzend naar Francesco Pera (zie Italië).
86 ALE neemt dit op onder ‘gordel’, in Port. cinto; het Wb vertaalt cinta heel modern met ‘step-in’. In het
Italiaans is cinta ‘gordel’, evenals cinto, cintura.
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bij); arco virgem (boog van de H. Maagd); Becc, 72: ‘arco della vecchia’; Mél. II, 9:
arcoceleste

• Pulaar: timtimol87

• Quechua: kurmi; k’uychi88

• Rhaeto-Romaans [ALE: (əl) 'ark; ark ən tſ'il (hemelboog), ək səm mərt'īn

• Romanian: curcubeu n [ALE c. I.9 §1.10 ‘boire, buveur’; Pott, 427 van ‘krommen’];
Becc., 73 (het is een slang, zie Albanië); Mél. II, 10: cucurbéu, curcubéu;

• Romansch: artg (= arch, boog)

• Russian: радуга (raduga); cf. радужный (raduznyj) 1. in alle kleuren van de
regenboog; 2. opgewekt, zonnig, optimistisch. [ALE: duga; duga raduga, r'Ajdugə,
r'Ajdudugə; (dial.) krAd'uxə, duga-raduga (onder ‘bonheur; maar рад (rad) is ‘straal’
(дуга (duga) = boog).89 Pott, 434: Kamtschatka: rājuntschi. Becc, 70: ‘ponte inclinato’
(in Kazan); 71: ‘arco del paradiso’; n. 18 (N-Rus): ‘arco divino’, ‘arco della pioggia’;
Mél. II, 11 (Gouv. Tver, centr. Rusland): ray-duga ‘arc du paradis’; (Arkangel): bogia-
duga ‘arc de Dieu’; (centr.): nebeznaia duga ‘arc du ciel’; (Kazan): pokaty-most ‘pont
incliné’ (ancient): truba dujanaia ‘tuyau courbé’; (prov.): noev zaviet ‘testament de
Noé’ (Louis Leger);

• Samoan: nuanua; Mél. III, 128: laamaomao ‘le grand pas’

• Sami: Skolt Sami: teärmmazjohss; Northern Sami: aevedávgi, bajándávgi

• Samoyedic Neneds ALE: xhαj'αr?s'ōj'αr?, xhαj'er?s'ōj'αr? (zonne + sojar = boog90)

• Sanskrit 

87 Niang, Mamadou, Pulaar-English; English-Pulaar Standard Dictionary, New York 1997, 229; cf. 98:
timtimól (pl. Timtimi). CH: The word is a reduplication of tim- which is an element in several words, having to
do with curves. For instance timpude, draw the bow; timpaade, urinate while standing (= with a curve), timmal,
completeness (usually a circle), etc. Reduplication of a word-element is often a sign of multiplication, so more
than one curve. (Pulaar is a dialect of Fula, a major African language, spoken in Western, Eastern and Central
Africa by over 25 million speakers. Pulaar is spoken essentially in Mauritania, Senegal, and The Gamba. ID., ix-
x).
88 Urton 1981, 87: K’uychi “Rainbow”. In a number of Quechua dictionaries, the term is defined not only as
‘rainbow’ but also as the ‘seven colors’ of the rainbow. […] However, it is not at all certain that the Quechua-
speakers of today share this notion of the cosmological utility of the number seven nor that the Incas of pre-
Columbian times did. […] Thus, it cannot be assumed that seven is necessrily a ‘logical’ Quechua number. For
example, Pachacuti Yamqui (1950, 226) uses omly four lines in his representation of a rainbow. This drawing
may only be a ‘schematic’ of a rainbow, but it suggests that the number seven was not absolutely standardized
for the depiction of rainbows in Incaic meteorology and cosmology. Each informant gave a different sequence
and a different numer of colors in a rainbow. […] a list of colors: blue, yellow (k’ello), red (puka), roze, dark
green (yanak’omer), orange (bella api), scarlet, sky blue, green (k’omer), and the red of the llaulli flower (llaulli
puka). After naming these ten colors, the informant insisted that there re more but she could not remember their
names. According to another informant, rainbows had seven colors; however, he did not supply color names.
Juvenal Casaverde Rojas (1970, 171) was told that rainbows had twelve colors. Obviously, neither the number
nor the sequence of rainbow colors is rigidly fixed in Quechua meteorological thought, at least not to the point
aat which their naming is a simple matter of riciting the proper rhyme or formula.
89 ALE c. I.9 §2.8: ‘paradis’: r'Ajdugə, r'Ajdudugə
90 ALE c. I.7 §7.3: ook ‘draagstok’ (‘juk’ voor het over één schouder dragen van lasten).
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• Serbian: dúga, ду́га [ALE serb-croat: dūga, d'ugA, duga (boog); p'āsāts (gordel), bΩzi
pAsAts (Gods g.), bAbin lub (oude vrouw’s gordel), gΩspin pAs (Maria’s91 gordel);
mArijin trAk (Maria’s spoor); trΩbΩjkA (‘kleuren’); vugA92; dΩndAtſA (‘fee’93), prugA,
p'āsāts (cro)94;Pott, 427: Illyrisch: duga, luk nebeski, kolobar oczeni (duga:
himmlische faßdaube (It. doga; Rum. dógă); Becc. 70: ‘piccolo ponte d’oro’; 71:
Croazia: ‘cintura di Dio’, ‘~ di Maria’; 74 (Serb): ‘pompa’; Mél. II, 11 (Croat): duga,
luk nebeski ‘arc du ciel’ (Leger); ID., II, 111 (Croat): duga, dugaca ‘la douve’, bozja
dôga ‘la douve de Dieu’; puga, pruga ‘la bande’; bozji pojas ‘la ceinture de Dieu’,
marijin pojas ‘la ceinture de Marie’; pâsec ‘la petite ceinture’; bozji put ‘le chemin de
Dieu’, zlatnimostek ‘le petit pont d’or’, rodica, rodicica ‘la petite cigogne’, bozja noga
‘le pied de Dieu’; mavra (μαυ˜ρος) ‘la vache noir’; savra marva (?) (F.S. Krauss);

• Sherbro (Afr.) (Pott, 433): kerehah (kherh = bow)

• Siam Pott, 434: lung; Awa: ſsa-dang; HDA, 587: ‘den das Wasser aus dem Meere
Heraufpumpenden’

• Silesian: danga

• Sioux: Amitola

• Slovak: dúha; Slva ALE: dūha, duha, dúha; Becc. 74 (Slav): ‘bere come l’arcobaleno’
[zuipen als een tempelier, in It. bere come une spugna (als een spons)]. Mél. II, 11
(oud-Slaafs): donga (Louis Leger).

• Slovenian: mavrica [ALE: božja doga (Gods boog); bogov lok (Gods ~); b'ūhətsə
st'ūli, božji stolec (Gods stoel); mavrica (koetje), bozja mavrica (Gods koetje);
Benozzo: ‘vacca nera’, ALE: ‘vache noir’. Pott: mávra, mávriza (‘schwärzlich
gestreifte kuh’); Becc. 74: ‘sifone’; Mél. II, 11: mavra ‘vache tachetée de noir’, pifka,
pijavka ‘siphon, cannelle’, bozi stolec ‘siège de Dieu’ (Leger);

• Somali: qaanso (boog); qaansa-roobaad (jeegaan) (roob = regen); caasha carab dheer

• Sorbian: tučel; ALE (bsrb) t'Etsα, (hsrb) t'utſ’εl (‘wolk)

• Spanish: arco iris m [ALE: arco, arco iris, arco del Señor, arco iris del Señor, arco de
San Juan, arco del cielo (hemel-boog), arco da vella (v.d. oude vrouw), arco das vellas
(v.d. oude vrouwen); faja de dios (Gods gordel); circo da vella, risco da vella (‘cirkel
van de oude vrouw’)95; Mél. II, 9: arco-iris, iris; García Mouton, 170: arco de la vieja;
arco de San Martín, arco de Santiago; arco de San Marcos, arco de San Roque, arco de
Noé, arco de poniente, arco de levante, arco del sol, arco nuevo.

• Srom: ALE: ardolit'ò (arc ~); λit'o (lutin = ‘kabouter’96

• Sudan Mél. II, 71 (Kanouri): kemàrma (màrma97), (Téda, S-or.): eyî dàgana;
(Soughaï): bana n-go ntôi; (Logone): marém-delgà; (Wàndalà): uktur-vrè;

91 ALE c. I.9 §3.4: ‘Marie, Vierge, Notre Dame’.
92 ALE c. I.9 §1.7 ‘autres animaux, ou non-identifiés’.
93 ALE c. I.9 §2.5: ‘Iris, Dame lune’, etc.
94 ALE c. I.9 §2.11: ‘ceinture’, etc.
95 Risco betekent ‘steile rots’! (PONS). 
96 ALE §2.2: Lutin (Neptun). In oud-Frans gaat ‘lutin’ terug op luiton, nuiton (12e-14e eeuw). Etym. Neptunus,
dieu de la mer (qui figure dans une liste de démons du 7e s.). La forme nuiton a subi l’influence de nuit. Lutin
apparaît dès le 15e s. (DAF, 388).
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(Bagrimma): morgùm kékera; (Màba): hadzàs; 401f: (Bari, S. Or.): gerigeri;
(Kouérétinié): béné-hhandou; III, 234 (Bambaraouia, S. occ.): sâ, douboukoloki;

• Swahili: upinde wa mvua (‘boog van [de] regen’)98; Mél. III, 576 (dial. Mombasa):
kisiki tcha mvoua (arc de pluie), (Kinyika, nabij Meer Tanganyika): kisichi tcha
mvoula (arc de pluie), (Kitaita, tussen Monbasa en Mont Kilimandjaro): outa wa
mvoula (arc de pluie), (Kikamba, nabij Mont Kenia): lonkole la mboua (Basset).

• Swedish: regnbåge [ALE algemeen, behalve 3x regnbåga f; skurbåga [vgl. shower99];
himlabåga (hemel-boog);

• Syrjaans: jen-öška (Gods ...)100

• Tagalog: bahag-hari – rainbow, taken literally, 'bahag-hari' means 'a king's g-string'.

• Tahitian: anuanua Pott, 432f: anouanoua (misschien verdubbeling van ano 1. lumière,
2. jour, 3 monde).

• Tamil:  வானவ  ; வானவ   (vānavil)

• Tatar ALE: sαlαvαt kyper'e (pont des prières), sir'αt kyper'e (Sirat-brug); r'αdugα
(Russ.); Chuvash (tchv): asamat kěperě (‘Gods brug’), sěvek kěperě, sik-kěperri, sěnet
kěperri, salamat kěperri (pont des prières)101; süret kĕperĕ; salauat kypere (bch); Pott,
434: Qumüch-Tatar: qausquzeh (ook Bucharisch uit het Arabisch); Motorisch:
kegantiun; Orotong-Tungus: sharrúnn; Tarakai: schuwaz. Boyer: ‘The thunder drinks
water’, Southern Tartar:: ‘rainbelt’.

• Tetchen [ALE tte: komune ‘boog’

• Tibetaans: Pott, 434: ang-tschun

• Thai: รุงกินน้ํา

• Turkish: gökkkuşağı [-nı] [gök = sky, heavens; kuşak: girdle; supporting beam];
ebe(m) kuşaği, peygamber kuşaği; ebekuşağı (ebe = midwife); (peygamber = prophet)
[ALE: g'øk kuſαg’ı (hemelgordel), eb'ekuſαgı (gordel van de vroedvrouw); Pott, 430:
ilgiem saeghma, giboh kiemeri (hemelgordel); Mél. II, 12: Ilègum saghma, qavsi
qouzah; ID., 402 (osmanli): ileyim saghma; (djaghataï): ioulaq; qous; ID., 109: boog
van Cousa, engel der wolken (Turko-Tataars).

• Twi: nyankontòn (nyan: to wake up; kòntòn, to warp) 102

• Udmurt (Votyak) ALE: vuju'is’pukr'on (~ ‘gordel’); vuju'is’, vupukır'on, kuaz’ vu
juem (drinken, drinker); (Russ.) radug'a;

97 R. Basset, in: Mél. II, 71: d’après Barth, Centr.-Afrik. Vocab. 160, qui n’admet pas le mot màrma donné par
Koelle, Polyglotta africana, et qui signifie aussi ‘officier’.
98 Awde, Nicholas, Swahili-English; English-Swahili Dictionary, New York 2004 (= 2000), 483; cf. 252: upinde
wa mvua (pinde za nvua); upinde (pinde) 1. bow, 2. bend; wa, of; mvua, rain. Cf. mvua ya mawe, hailstorm; lit.
‘rain of stones’; mvua ya radi, thunderstorm, lit. ‘rain of thunder’; mvua za mtawanyiko (pl.), scattered showers,
lit. rain of dispersal’ [van mtawanya, generous person?].
99 Van Dale 1984, 2534: schoer, onweersbui, regenbui, windvlaag.
100 Vilkuna (FFC 24, 202 n. 4) volgens F.J. Wiedemann, Syrjänisch-deutsches Wörterbuch, 217.
101 ALE c. I.9, §3.3: ‘pont Sirat, pont des prières’, etc; §3.1: ‘Dieu, Seigneur’, etc.
102 Kotey, Paul A., Twi-English; English-Twi Dictionary, New York 1998, 283, 108, 80 (cf. kòntònkròn, circle);
ò: is articulated like the vowel sound in fought.

Cor Hendriks, Regenboognamen, PDF 8-2-18 15

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


• Ukrainian: "веселка"(veselka)103 [ALE: duga, tuga, duvga (boog); rajduga; (dial.)
sivarvanja104; raduha, raduga, vesel'ets  α  , veselka, (dial.), veselivka, veselycja,
veseluha, veselëxa, veselyčka, vesela, gradovica, radovnica105; tenča (‘wolk’); Becc,
71: ‘arco del paradiso’; 72 n. 21: ‘nastro variopinto’ [veelkleurige band]; Mél. II, 11:
vesselka.

• Urdu: دھنک

• Veps (F.): ALE: kaŕe palab (boog + ‘brûler’), or’oi-karoi (?106 + boog); bembel (boog);
d’umalanbembel (Gods boog), koĺianbembel107; jumalankušak (Gods gordel);

• Vietnamese: cầu vồng

• Volapük: reinabob 

• Votic (F) [ALE: ikolookka, ikalookka (~draagstok/boog108); jõtšilookka (rivier~);

• Welsh: enfys [ALE: ring; Pott, 427 ook: enfysg], bwa'r Drindod , bwa'r arch [ALE gal.
bwa, bwa cyfamod (boog van het verbond); Pott: bwa (boog), bwa gwlaw (boog +
regen); bwa’r wrac, bwa cyvammod (bogen des bundes); gwarrog (yoke), goarog
(bow), goarag an glaw (glaw = regen); Becc, 71: ‘arco dell’alleanza’; ‘arco della
Trinità’; 74. ‘pompa’; Mél. II, 10f: bwa yr arch ‘arc de l’arche’ (i.e. Noës), bwa y
Drindod ‘arc de la Trinité’, bwa y gwlaw ‘arc de la pluie’, bwa y wrach ‘arc de la
vieille’, bwa y cwmwl ‘arc du nuage’ (lit. cumulus), (Dict. gallois); bwa y cyfammod:
‘arc de l’alliance’ (J.L. Williams); ID., 134: bwa yr hin ‘arc du temps’ (Th. Powel)

• Wendisch (Serv.) Mél. II, 134 (Basse-Lusace): tyca (tycka, rame de fèves); (Schleife):
tuca; (Haute-Lusace = Lausitz): tucel, tucalka.109

• Wolof (Afr.) (Pott, 433): hhone; Mél. III, 576: khon, en ook: khon’vâso; vgl. (Sérére
in Senegal): khonekhon (R. Basset).

• Wotjak Mél. II, 11: wujuisj ‘buveur d’eau’ (Sjoegren, Ueber ... esthn... Regenbogen)

• Yakut (Pott, 426): ſsassyl īgä (fuchsharn), ſsassyl īktäbit (der fuchs hat geharnt);
кусшук (pfeilarten); = Mél. II, 11: Ssassyl iga ‘urine de renard’

• Yiddish: (regn-boygn) m; ר בויגן–רעגן  (regn'boygn'); רעגנבויגן (regnboygn) m

103 -ka is usually a diminutive extension (cf. Dutch -ke); in Russian весел- means ‘laughter, gayety, fun’.
104 ALE c. I.9 §1.9 ‘pompe’ (zie Hongaars).
105 ALE c. I.9 §2.6: ‘La heureuse, contente, bonheur’. Russ. веселéть, ‘vrolijk worden’, веселo, ‘vrolijk’;
веселье, ‘vrolijkheid, vreugde, vermaak’, etc. Ook рáдовать is ‘blij maken’; рáдость, ‘vreugde’. §2.8: ‘paradis’:
rajduga. Mél. II, 42: vecelîy = gai, c.à.d. celle qui rend gai [vrolijk maakt]; omdat de lucht somber is en door de
regenboog wordt opgevrolijkt.
106 ALE c.I.6-9 (motivation partiellement inconnue).
107 ALE c. I.9 §2.1: ‘Tonnerre (dieu)’.
108 ALE 2x opgenomen, bij ‘boog’ en bij ‘palanche, bois courbée’ (comp.). Voor iko, vgl. Fins: Ukko/Uko.
109 Schulenburg, Wendische Sagen, 1880, 270; ID., Wend. Volksthum, 1882, 164; Pfuhl, Lausitisch-Wendisches
Wb, 1866; volgens Zwahr, Niederwend. Wb, 1847) is tyca: perche ou rame pour être enfoncée dans la terre,
perche de houblon, veut aussi dire Arc-en-Ciel, dim. tycka, la tige ou tige de fèves; tykas, enfoncer, fourrer,
ficher (W. von Schulenburg).
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• Yoruba: Osumare (òşùmàrè) (cf. oshunmare: rainbow-serpent); àádi omi110; Pott, 433
(Yaruba): íbbári; oshumare (osha, deity; oshó, a witch, sorcerer; oshu, new moon,
month)

• Yucatec [Maya]: cheel (chéel)

• Zulu: uthingo lwenkosikazi

110 Fakinlede, Kayode J., Modern Practical Dictionary Yoruba-English; English-Yoruba, New York 2003, 344.
Cf. 622: òşùmàrè [àádi omi] rainbow, spectrum of water (àádi = spectrum). Omi: water.
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De regenboog in de atlassen van Frankrijk, Italië en Spanje

Frankrijk (ALF c. 54)

De algemene (heersende) benaming van de regenboog is ‘arc-en-ciel’ (àrk àn syèl) (boog in
de hemel), dat in sommige regio’s (Aisne, Marne, Arden, Meuse, Seine-Inf., Oise, Seine, S.-
et-Oise, S.-et-Marne, Aube, H.-Marne, Yonne, Loiret, Eure-et-L., Eure, Calvad., Orne,
Mayenne, Loir-et-C., Indre-et-L., Indre, Vendée, D-Sèvres, Vienne, Char.-Inf., Creuse, Loire,
Rhone, H.-Alpes, B.-Alpes, B.-du-Rhone) de enige naam is, terwijl in de meeste andere
regio’s het ook de meest voorkomende naam is. Andere namen zijn vaak regionaal bepaald. In
Nord wijkt slechts één naam af, gespeld als ărk sè mísé (281) of ărk sè mì€èl, een naam ook te
vinden in het aangrenzende Pas-de-C. (299, 296, 283); ook ărk éd sè mì€é (284, 285, 287,
275, 298), kortom arc (de) saint Michel. De enige afwijkende naam in Somme is ărk éd sè jà
(279; arc de saint Jean) [in 284 ook: €èl kàn à l yòw f].
Ook Wallonië is op de kaart opgenomen en naast het bekende ‘arc-en-ciel’ komt voor: àrdī
(291), àrdìr (294), èrdyé (196), èrdyè (193)111, (199: lóadyé, 188: ùrsõdgyè) (?), pwát sè djyà
(186), kúròn sè djyà f (183), kŭròn sè djà f (176), krwèy sè jà f (184), rŭ sè bèrnà f (182)en àrk
só bòtõ (191).
In het in het zuiden aangrenzende Meurthe-et-M. heerst kúròn dė sè bèrnàr f (173, 163, 162,
170, 180); verder kòròn f (171), kúròn dė sè lùnà (89), dat ook in Vosges (77) voorkomt, o.a.
als kŭròn dė sè lĭnà f (78), kòròn sè lĭnà (87), etc. (88, 66: kǔròn sè lǔnà f), kǔròn dė sè lǔà f
(67), kǔròn sè lĭnò f (76); verder kŭròn (dė) sè bèrnàr (69, 57) [60: ròy dé sè màrtè f] en in het
zuiden kŭròn sè dénĭ (65) en doorlopend in Zwitserland kwénåt sè bwènè (75, 74, 72. In het
westen nog kŭròn d sè jĭrá (140). In H.-Saone, waar arc-en-ciel heerst, komt ook kúlònòt f
(55) voor, in Cote-d’or kŭròn dė sè bèrnàr (17, 24). In Saone-et-L. zien we naast 2x ‘arc-en-
ciel’ (7, 907): krwè d sè nĭnà f (6), rwà d sè bèrnà f (11), rwà d sè bàrnàbà (16), pòrtó
bèrnàbà (919), rŭ d sè bàrnàbà f (909), sè bėrnàbó f (916), kwízún à sè bàrnàbé f (917). In
Jura overheerst ‘Arc-en-ciel’ (20, 21,30, 927, 928); de andere namen zijn: rŭ d sè bèrnà f
(23), sé màrtè f (938), sè brnàbé m (918). Ook in Nievre overheerst ‘arc-en-ciel’ (1, 3, 4,
105); andere namen zijn: krwéd sè lĭnàr f (5) en étàdàr (102), in Cher: ètàdàr (101) (‘arc-en-
ciel’: 202, 400, 600). De enige afwijkende naam in Maine-et-L. is œy dė bœf (435), in Doubs:
swànǔ (31).
In Ain is ‘arc-en-ciel’ niet geregistreerd. Tweemaal zien we rwá d sè (of sà) bèrná (935, 924),
verder sè bèrná (926), kólònà dė sè brnàbé f (915), kwæzón d sè bàrnàbé (913).
In H.-Savoie zien we naast ‘arc-en-ciel’ (.., 967) heersend àrglàfĭ (945), àrgėlàfĭ (946), àrgàfĭ
(956), àrgàlàfĭ (944), wat ook in Savoie eenmaal is geregistreerd als àlàfĭ (933), waar verder
‘arc-en-ciel’ heerst (in het aangrenzende Italië (?) komt eenmaal ló lèr dé sè màrtéã (966)
voor).
In Isère zien we naast het heersende ‘arc-en-ciel’: résĭ de sè brėnó f (912), rési sè bœrnà f
(921), rè sè bèrnò f (829) en àrkà (931). In Drome zien we naast 4x ‘arc-en-ciel’: sè bèrná
(920), ré d sè bèrnàr (837), verder 2x ‘ceinture du bon Dieu’ (847, 857: séntùrò dó bwòn díǔ
f), wat in H.-Loire heersend is (813-815, naast 2x ‘arc-en-ciel’). In de Ardèche is de enige
afwijkende naam pwò dè saēm pyèré (824, 2e)
De enige afwijkende naam in Lozère is àrklòn (830), in Gard àrké (841), in Vaucluse pwõn dé
séró (874), in Var àrkànó f (894). In Alpes-Mar.: àrkànò (991) en r àrk bàlé (990), in Hérault
tweemaal sàǔklé (of séǔklé) dé sé màrtĭ (777, 778), in Tarn tweemaal àrkànél (764), àrkànèl
(755). Mél. II, 10: Hérault: céucle de San Marti [cercle] (A. Espagne, Prov. Aspiran);
In Aveyr. komt naast 4x ‘arc-en-ciel’ voor: 3x óǔklǔ (735, 737; 746: àǔklǔ), 1x àrkó (724). In
Cantal is ‘arc-en-ciel’ 2x geregistreerd (708, 811). Heersend is òrkònò f (715, 717; 714:

111 Pott, 426: airdiè ‘arc-dieu’ (arcus dei). Grandy. Dict. Beccaria 1995, 71: ‘arco di Dio’ (in Vallonia).
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àrkònò f), ook àrkàndjė f (709) en àrklǒ f (719). In Corrèze zien we 3x ‘arc-en-ciel’ naast
àrkàno f (706), àrkàdò f (707), àrkànė (710).
In Puy-de-D. heerst ‘ arc-en-ciel’; verder: ràzwèr (805), t€àmbèlò dó bò dyœ f (809), tsàmbàyò
rùdzò f (807), evenals in H.-Vienne, verder: réglàno f (606) en èstànsyèlo f (607: ‘est-en-ciel’).
In Charente wijkt alleen régèno f (610) af, in Sarthe régõsyáó (315). In Dordogne zien we
naast 4x ‘arc-en-ciel’ réklèno f (612), ríklànò f (611), rékànò f, ríkànkwànò f (624), àrkànò f
(615), òrkàno f (628), rĭkànkàno f (626). In Lot heerst òrkònò f (712, 713; 720: òrkàno f; 619:
òrkwòno f), naast 2x ‘arc-en-ciel’.
In Lot-et-G. zien we naast het heersende ‘arc-en-ciel’: rékàrkàno f (638) en sérk (656). In
Tarn-et-G. komt maar 1x ‘arc-en-ciel’ voor (649); de vormen zijn: àrkó f (733), àrkàno f
(731), àrkàn (741), àrkŭlàn (659), àrkúlà (750).
In Gironde, waar ‘arc-en-ciel’ heerst, zien we verder: sīnt f (653) en àrk (645), idem in
Landes: sérk (684), sèrkė (683), særk dé dĭŭ (680), sèrk dŭ sèủ (665): ‘du ciel’, vgl. B.-Pyrén.:
sèrk, àrk én sèu (685), sèrk (691), 3x ‘arc-en-ciel’ en 2x àrk dé sém màrtĩ (693, 694).
In Gers 4x ‘arc-en-ciel’, naast 3x: àrkòlàn (669), àrkúlĩn (678), àrkúlàn (679), idem in H.-Gar.
(760), àrkúlànt (771, 781) en 2x àrkét (762, 763), dat ook in H.-Pyrén. (689) voorkomt, naast
àr dǔ brèspé (687) (heersend is ‘arc-en-ciel’: sèò, sèǔ, naast syèl).
In Ariège komt naast het heersende ‘arc-en-ciel’ 2x àrkét (772, 792) voor, dat heerst in Aude
(773, 784, 793, 785), waarnaast 3x àrkét dé sén màrtĭ (776, 787, 786), dat in Pyrén.-Or. de
enige naam is (797, 795, 794; 796: àrk ~; 798: àr ~).
Beccaria, 71: Provinçal: arc de sedo (‘arco di seta’ [van zijde]); alliance du bon Dieu
Becc, 71: Picardië, Provence, Languedoc: ‘arco di San Martino’
Becc, 71: Hérault: ‘cerchio di san Martino’.
Becc, 71: Div.: ‘arco di San Michele’, ‘cintura di san Bernardo’, ‘~ del buon Dio’, ‘corona di
san Bernardo’, ‘~ di san Leonardo’, ‘~ di saint-Denis’. 74: Aan de Noordkust: is ‘un serpente
che viene a dissetarsi sulla terra’; provençal: rayo dou dyablo ‘striacia del diavolo’
Mél. II, 9: Waals: er-dié (Grandgagnage, Dict. wallon); Picardië: erc, arc du temps, arc de S.
Martin (Corblet, Glossaire picard); Les Fourgs (Doubs): a de saint martin (= arc) (Tissot,
Patois des Fourgs); Haute-Bretagne: arcancié, ergancié, carcancié (Sébillot, Trad. H-B); ID.,
10: Valenciennes: bourdon Saint Miché (Hécart, Dict. rouchi); Haute-Loire: tchambalha di
Boun Dioï et de la Santa Vierdza [jarrerière du Bon Dieu et de la Sainte-Vierge], Le Puy (H-
Loire): ceinture de Bon Dieu (M.P. Leblanc); Menton: arch balenn (Andrews, Voc. ment.);
ID., 43 (Bas-Quercy, dép. Lot): récarcano f (J. Daymard);
FEW I, 131a: vormen van arc-en-ciel außer der atlaskarte havr. erc-en-ciel (vgl. Jersey),
Alençon: ortancier, hbret. carcancié (wohl mit carcan [keurslijf] gekreuzt); bmanc. argãsyẹ,
ang. Anganciel, perch. Régonciau, vsoan. arcandél, Faucigny: argalenfi, Alex: galanfér,
Usseglio: arkansẹl, HPyr. ardưbręspẹ (arc du soir), bearn. arquet de la brespade, Hte-Loire:
arseraư, bern. arbwa (= arc qui boit), pik. arc du temps, Doubs: ar-di-temps; Malm. ęr ẹl
bọtõ (bouton?), Faymonv. ērẹbotõ, npr. arc de sedo. In samenstellingen met namen: henn.
ardi (= arc-Dieu), wallon. airdiè, Malm/nam. ērdyẹ, bourg. arc Saint-Bernard (= van
Clairvaux); pik. boul. arc de St-Jean, Somme: ark ẹd sẽ žã; Pas-de-Calais: ark (ẹd) sẽ mišẹ,
boul. arc de St-Michez; apr. arc S-Marti, Aran: ark de san Martin, Aude: arkẹt dẹ sẽ marti,
pik./fourg. arc de St-Martin, Pontarlier, arc de St-Matchin, aost. Lęr dẹ sẽ martẽ, Champéry
arlitõ (= lutin?); Varennes: arc-en-tail (?).

Wallonië (ALW c. 17)
De in de legende opgenomen namen luiden: [arc-Dieu] êrdiè, érdiè; êrdjow; êrdie; êrguiè;
èrdiè; lêrdiè, lérdiè; lêrdia; ardî, ardi; ardiyè, ârdiyeu; lôrié; lêd’diè, léd’diè; ôd’diè;
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lôd’diè; êrèboton112; arc st Michel; bourdon st Michel; corôye/courroie113 [de] st Jean; cróye (-
oûye) st Jean; clóye (= claie) st Jean; creû[s] (= croix) st Jean; co(u)rone/couronne st Jean;
rôye/roye/raie [de] st Jean; raie de st Jacques; raie st Bernard; porte du paradis; porte du bon
Dieu; porte st Jean; porte st Jacques; échelle du paradis; échelle du bon Dieu; pazê/sentier du
paradis; pazē/sentier du bon Dieu; pazè/sentier st Jean; sentier des chèvres; liure (= jarretière)
du bon dieu (djártîre do bon-Diè).
De Franse naam arc-en-ciel komt voor als arc-in-cîl; arc-in-ciél, -cièl; arc-an-cîl; arc-an-cél;
arc-an-ciél; arc-an-cièl; èrk-an-cièl.
Andere namen zijn: êr dė makèt (arc de flèche); érèposson; rûwe (= roue) [de] st Bernard, rue
saint Bernard; 
Een Waals blad (revue) uit 1903 was getiteld: L’Autche-Diex, hetgeen een vorm l’ôtche-Diè
(= arc-Dieu) inhoudt.

Ile-de-France en Orléans (ALIFO c. 430)
Partout ‘arc-en-ciel’, behalve:
70. àr€ė d nòé.

La Réunion (ALRé c. 53)
Overal ‘arc-en-ciel’
Kleine regenboog: zyo'e d bưk (38: oog van de bok?); var. lo'ey d bo'eef (het oog van de os)114

(aanvullen?)

Centre (ALCe c. 25)
‘Arc-en-ciel’ (45. mark ó syèl)
42, 60. rikən; 58. arikãẽ; 65. arkān

Bourgogne (ALB c. 52)
‘couronne de saint Barnabé’ f (98, 103, 106, 112; 119. krwẽ; 122. krwà dt sẽ bèrni bèrná
‘roue de Saint Bernard’ (60, 25); 117. rư dt sẽ bèrnár
22. kưròn f; 20. kưròn sẽ má f (= St. Médard); 65. kưrwė dt sẽ mèr; (?). krwà dt sẽ médár
(?). krwè dt sẽ linár f (Léonard?)
114. dzàrtīr ó bõ dyœ f;
115. sã bàrnabá f;

Champagne en Brie (ALCB c. 53)
Vrijwel overal ‘arc-en-ciel’.

Basse-Bretagne (NALBB c. 145)
In NO is heersend ba:rən 'hla:ọ (57. 58, 59, 54, 50, 49, 44, 48; vgl. 45, 46, 47, 55, 53: ~ 'hlaọ;
56: ~ 'hla:w; 64, 63, 52: ~hla:; 60, 61: hla:f; 77: ~ hlo:; 76: bæRәn glo:)115

In NW heerst kẹ'nẹ:vən, naar O toe kẹnẹ'vẹ:dẹn, naar Z kãnẹ'vẹ:dən, kãlẹ~, etc. (= caneueden,
queneuen, caneveden, kanevedenn f)

112 ALW III, 122b: La finale reste obscure. Le tém. de My 3 écrit: êr è boton, comme s’il comprenait ‘air en
bouton(s)’; personne ne comprend ‘arc-boutant’, comme on l’a supposé. Zie ook Jean Haust, Dictionnaire
Français-Liégeois, Liège 1948, 23: arc-en-ciel: èr-Diè, êrdjè; êrè(l)boton (Faym.; êrèpossó Sourbrodt); rôye du
sint Tch’han (Lierneux); corone sint Tch’han (Vielsalm); corôye sint Tch’han (Bovigny); pwète dè paradis
(Couthuin, Xhoris, Comblain, Durbuy...) [arc-boutant: luchtboog (gotische kerken)].
113 ALW III, 122b: le mot a dû signifier ‘ceinture’ ... et non ‘fouet’; on comprend souvent crôye ‘craie’.
114 Zie ALE c. I.9 §1.5: ‘oeil de boeuf’.
115 Zie ALE c. I.7 §7.2: ‘bâton, verge, baguette’: Breton: b'Ārən hl'Āw (cf. C. I.9 §2.13: ‘bâton, verge’)
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In het midden heerst gwa:dig ə glo: (in vele variaties) (= gwarek-an-glao f, goarec an glau,
goarec an glao, goarec-ar-glao, ~ er glaü, ~ er glau, goarem-er-glau, gwarek-er-glau f)
Ook uit het Frans zijn woorden overgenomen: ryban 'glaọ (2x); kòrdən hlòw (116vgl. 9.1:
kòRn ən 'e:zən; 075. kòRsnow glo; 073. gòRdņ ə hlo:).
143, 145, 148: laga blej (vgl. 149, 144, 147)
134: lost əm blej (vgl. 141, 173, 175; 132, 142)
170. krəmẹ'tjen ən jòul (vgl. croumetten; cf. 177. kiləmə'ten
172. rã:'nẹn ən djaul (vgl. 142: loſt ən djowl)
De enige vertaling die wordt gegeven is van løſt aR blej (168; cf. 134, 173, 175), nl. ‘queue
du loup’ [wat van 142 ‘staart van de duivel’ maakt] (glao = pluie
Van 167: gurə'nẹn glau wordt opgemerkt: ‘ça veut dire une couronne de pluie’; vgl. 168 en
169, over welke laatste wordt opgemerkt: ‘c’est une déformation de goareg glao’.

Lorraine Romane (ALLR c. 36):
In Lorraine zijn de namen (naast ‘arc-en-ciel’: 4-8, 12-18, 24, 26, 29-33, 38-39, 48-51, 52, 57,
63-64, 65-67 f, 68, 71, 86, 89, 103, 113, 122, 125) en niet ingevuld (2, 11, 28, 69):
1. kưrưn dõ slò; 3. rūy dœ sẽ bèrná; 9, 10. rūoy dè sẽ bèrnàr; 19-23, 34-37, 40, 47, 55. kưròn
dœ sẽ bèrnàr; 25. kưrưn ~; 41-44, 59. kòrón ~; 45-46, 58. kòròn ~; 27. vūt f; 51. pud dœ grẽ€;
53. kưrưn t sẽ bèrnár, ~ jirá; 54. kưròn dœ sẽ bœrná; 56. kòròn sẽ bèrnaēr, 60, 61: kưròn ~;
62. kòròn dœ sẽ bœrnè; 64. grãt œ€; 70. kưròn t sẽ bėrnèr; 72. kưròn dœ sẽ bèrnè, 73. kòròn
~; 75, 78, 85. kưròn dœ sẽ bèrnaēr; 76, 102. kưrón ~;77. kưròn dœ sẽ bèrnaē; 79, 80. kưrón dœ
sẽ bèrnár, 81, 82. ~ bèrnàr; 83, ~ bèrná; 84. kưròn sẽ liná; 87. kưrón dœ sẽ luná, 88. kòrón ~;
90. ò€õ dèy f; 91. kưrón; 92. kòròn dœ sẽ lèònár; 93, 105. kưròn sẽ bèrnár; 94. kưròn dœ sẽ
bèrnár; 95. ~bèrnàr; 96. kưrón dé sẽ linà; 97-98, 109. kưrón dœ sẽ bèrnár; 99. kưròn di sẽ
bèrnár; 100. kưRòn dœ sẽ lèònáR; 101. kưrón dœ sẽ lèònár; 104. òxõn; 106. kưròn sẽ luná;
107. kưRòn dœ sẽ lunáR; 108. kòròn dœ sẽ lèònár; 110, 111. kưrón dœ sẽ linà; 112. kưraõn dè
sẽ bèrnàr; 114. kưraõn sẽ luná; 115. kưròn dœ sẽ linà; 116, 127. kưròn sẽ linà; 117. kòRáy sẽ
niná; 118. kòRòn sẽ liná; 119. kòròn sẽ liná; 120. kưròn sẽ linóư; 121. kòròn sẽ luná; 123.
kưróy sẽ liná, kưròn di sẽ lirná; 124. kòráy sẽ linóư; 125. kòráy; 126. kòrày sẽy linà.117

Pott, 426: couronne de S. Bernard; Mél. II, 10: Pays messin, Lunéville: couronne de Saint
Bernard; couronne de Saint Giracque (D. Lorrain, Glossaire du Pays messin); Vosges:
couronne de Saint Léonard, Ban de la Roche: corroie de Saint Léonard (Oberlin, Essai sur le
patois lorrain); Argot: cravate118 [stropdas] (F. Michel, Dict. d’argot); Centre: Étendart
[vaandel] (Jaubert, Glossaire du Centre); arcan m, arcane f, ricane f.; Armagnac: carcono,
arcoulan (Bladé, Proverbes et Devinettes); Gascon: arcoulin; Haute-Loire: arcouan, arseraou
(M.P. Leblanc); Castres, Aveyron (Couzine, Dict. castrais; Vayssier, Dict. patois Aveyron);
Aveyron: arc m, arco f, orcono f, aclo119 f, aouclou m, ocloun m, lou bel [le beau] (Vayssier,
Dict. patois Aveyron); Canton de Mareuil (Dordogne): récliano (Descourades, Usages...
Mareuil, 36); Ardèche: pont du Saint Esprit

Franche-Comté (ALFC c. 52)
Heersend is ‘arc-en-ciel’ (ẽn èrk ã syèl): 1, 3, 4, 20, 26-28, 30, 31, 40, 42, 43, 45, 47-51, 52-
53 f, 54-55, 56 f, 57-61, 63-67, 70-71 f, 72, 73 f, 74-75, 76 f, 78-79 f, 80, 81-82 f, 84-85 f, 86-
87, 88 f, 89.
2. ékonat dė sẽ bwanè; 5. kwénat ~; 6. kwéran dė sẽ dīni; 7. kưron dė sẽ déni, 8. kabwẽnat; 9.
kwènot dė sĩ bwaènè; 10. kưron sẽ ninā; 11. kưron sẽ déni; 12. kwénat; 13. kwonot; 14. kwénòt

116 Zie ALE c. I.7 §1.2 “corde”, Bretons: kordenn glao; “ruban”: r'ybān l'aọ (cf. c. I.9 §2.11).
117 Opm. De typen ceinture, couronne, courroie, porte, roue zijn féminins (porte niet op de kaart).
118 Cf. TLF III, 414: Arg. ‘Arc-en-ciel. Cravate de couleurs’ (Bruant 1901).
119 FEW I, 131: aveyr. aclo, èclo (davon a(ư)klư, auch ‘archet de bercau’) scheint auf ARCULUS zurüchzugehen.
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dė sẽ bwanè; 15. kưlonot; 16. õ€õdè; 17. kưlo mèyot; 18. kwanot dė sĩ bwènè; 19. kưrònot; 21,
22. o€õdé; 23. kưlonot, 24. kưlonat; 25. (l)ā di tã; 29. or€ãdé; 32. kwonot dė sẽ bwonā; 33,
51. sān, 34. sẽnư; 35. o€òdèy; 36, 37. €õdé; 38, 39, 46. sõdé; 41. kwẽnat; 44, 62. sānư; 48.
āsõda; 68-69. rư t sẽ bèrnā; 77. rư t sẽ bèrnār; 79. kưron dė sẽ bèrnar; 83. korè.120

33, 34, 44, 51, 62: de regenboog is de ‘cerne’, de halo rond de maan is de ‘cerne de la lune’.
Ark ã syèl is vaak vrouwelijk.
Mél. II, 9: arc de Saint Del, arçon de Saint Del, ochon Saint Dë, son Dé (Perron, Prov. de la
Franche-Comté)
Dondaine 2002, 31: arbwa (P. 5); èrbwè, èrbwa, arbwè (composé V+Nsignifiant ‘arc [qui]
boit’); 33: arkan syèl f (P. 61); 313: kouro’not, koulo’not, koulo’nat, koulomèyot; Sancey:
coulonote de Sen Bouona [= Bernard]; Laire: colonote, Bourn. koulonot121; kouro’n f sin nina,
kouro’n sin dé:ni, Tholy ‘couronne de Saint-Léonard’, Belf. ‘couronne de Saint-Denis’; 329:
kwa’not de sin bwa’ne: (kwé’nat, kwin’nat, kwo’nat; kouin-nat de sïn Bwin-nè, kwin-nat122;
307: korè f (P. 83)123; 383: ochondé m (onchondè, orchandé, chondé, sondé124; 487 (bij sèrne,
etc. ‘halo autour de la lune’): sa’:n, sa’:nou (frpr), sin’nou, Pierrec. sô:n, Bourn. sé’n; Doubs
swa’:nou, Pontarlier çanou.125

Normandië (ALN c. 539)
Er zijn maar weinig uitzonderingen op ‘arc-en-ciel’: 4x is het àrdéyès (àrdiyès), 1x àrgàyès,
5x €ẽtur sẽ màrtẽ, 1x rél sẽ màrtẽ. P. 36 sòriyo (arc-en-ciel incomplet); la cheinture Sant-
Martin126

Jersey (DJF, 567)
De opgegeven namen zijn: ar, arc, arc-en-ciel, cheinthute Saint Martín.127

Bretagne Romane, Anjou, Maine (ALBRAM c. 522) 
Alleen ‘arc-en-ciel’

Lorraine Occidental (ALLOc c. 31) en Oriental (ALLOr c. 43) 
De kaarten zijn verdeeld in blokken. 
ALLOc van west naar oost, noord naar zuid begint met een blok ‘arc-en-ciel’, waarnaast
řikãńkano, řékãńkano, řékõńkano, òrkano, òrkòno, arkòno, arkano, arko, ‘arc-en-ciel’
(arkãnsyèl), èklo; arkưra; arkãn, arkanèl, arkét; arka.
Individuele namen wijken daarvan af; meest opvallend: 12.02: arko dé noé; 09.33: arkét dé
sãm marti (Refus: arca; arcana; arquet; arcanèl).
ALLOr van ZW naar NO: arkét, arkét dé sãm marti, arkanèl, ‘arc-en-ciel’; aŕké.

120 Opm. 33, 34, 44, 51, 62, l’arc-en-ciel est le “cerne” [kring, ring]
121 Opm. Les formes koulo’not, etc. pourraient être classées sous COLUMNA. V. GPSR 4, 169 [colonnette] (FEW
2, 1210a neemt op onder CORONA ‘couronne’ 1.2.c).
122 Opm. FEW 2, 1210a classe à tort Châten. couênate (~ de Saint Bernard), Belfort coinatte sous CORONA [moet
zijn onder CORNU (FEW 2, 1191ff I.1.a.β).
123 Opm. FEW 2, 1223a CORRIGIA ‘courroie’ 2.a.β. Bleterans corraie.
124 Opm. FEW 25, 102a *ARCIO ‘petit arc’: ochondé, etc. Litt. ‘arçon de Saint Delle’, comprendre plutôt ‘arçon
de Dieu’: Dé ne peut pas dériver de DEICOLUS.
125 Opm. FEW 2, 701a CIRCINUS ‘cercle’, nfr cerne ‘halo de la lune’, etc.
126 Bourdon, J.P., A. Cournée, Y. Charpentier, Dictionnaire Normand-Français, Paris 1993, 75 s.v. cheinture;
vgl. DJF, 99 s.v. cheinthute: cf. Normand chinture-Saint-Martin.
127 DJF, 23: ar ou arc. Les uns prononcent èrc, ou èrc-en-ciel. ID., 24. Une plus ancienne expression est la
cheinthute Saint Martín. ID., 99: cheinthute 1. ceinture (waist); 2. ceinture (girdle, belt): ~ au dgiâbl’ye,
gordelroos (le zona; shingles) = hèrpies (herpes zoster); ~ Saint Martín s.f. Nous entendions encore l’expression
pittoresque en 1957, mais rarement.
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Bijzondere vormen: 07.02: pwõn dé sẽm maŕti; 30.11: aŕ dé sẽm maŕtĩń; 30.30: baŕo dé sẽm

maŕtĩń f; 30.32, 33: pưŕtaư dé sẽm maŕtĩń; 34.33: blabaidòư (grand), rèidésưél (plus petit);
34.26: saưklé dé sẽm maŕtĩ; 12.33: òưklư; 34.06: aưklư; 34.02: aưflư; 34.09: aŕkas (Refus:
11.12, 12.34: arcanèl; 34.11: arc-de-seda; 12.34-35: auclon).

Auvergne en Limousin (ALAL c. 55) (niets: 16, 21; afw. 23, 35)
‘arc-en-ciel’ heerst (1, 5,7, 8, 9W, 10, 13, (14), 15, 20, 22, 24, (31), 32-34, 36-37, 43-47, (48),
51, 53-55, 57-59, 65-66.
2. arklœœ;
3. €ãbàyá dó bõ dyœ f; 6. €ãbàyá dư bõ dœœ f; 8W. tsãbolo dù bõ du (f);
9. tsãmbàyá d la bựná vyàrdzò; 2S. tsãbèlo dœ la sẽto vyèrdzo; 9S. tsãbalya dœ la bưnå
vyardza;
4. aŗkã; 9S. arkó
11. årzư; 8N. aŕzù; 9E. arźœrò; 10N. arzư; 11N. arưzœu; 12S. rưzư; 12. rózoự; 7S. rœdzó
17. årkåné; 18. arkàno; 25. àŗœkàno; 29. arkoanoœ; 30, 41. arkanoœ; 42. arkònoœ; 46. arkanœ;
12W. rikanå (f); 19. rœkàno f; 26. rikàno f; 31. ŗikàno f; 38. ŗukàn f; 39. ŗikano f; 49. rưkanoœ

f; 50. ŗưkánò f; 52. ŗikàn f; 56. rekyàno f; 48. rékamoœ f; 60. riklanoœ f; 61. rèklènoœ f; 62.
réklènoœ f; 63. ŗœklèno f; 64. ŗeglàno f; 67. ŗiklanò f; 68. ŗikokanò f; 69. rekãnkanò f; 70.
ŗekãnkanò f; 71. ~kanò f; 72, 73. ŗiklanò f; 74. ŗœkléeno f.
27. lukàno f; 28. lukàrnå f.
40. barbakanœ (f); 
Mél. II, 10: Limousin, Velay: arcano;

Massif Central (ALMC c. 35)
1. arkã (3, 3S, 3E, 5, 10W, 11, 19NE); 12. arzòự; 23, 23NE. arkoự; 24. ayõ; 27. òựko; 28.
akle; 40, 41. orkòno; 42. òrkòno; 43. arkòno; 44. orkòn; 54, 4S. arko; 4N. ark; 1NW, 9S. arkœ;
21. òrkã; 20E. arkwã; 22SE. arjyoự;
2. ark à szá; 1. ark ä sya(r.) [= ‘arc-en-ciel’; 4S, 4NE]; 14. arkanèla;
4. sĕturo dœ la sĕto vyèrdzo f; 
18. sĕtura der bõ déự f; 20, 22. sĕtura diy bwã déự f; 24. sĕtùra diy bwõ déự f; 26. sĕturo diy bwò
diựs f; 2S. sètura dưw bữ dèự f; 20S. sètura diy bwã dèự f; 23S. sètura diy bwõ dèự f; [P. 10: ‘la
ceinture du bon Dieu’]
4. rubã dœ la sĕto vyèrdzo; 10SW. ribã d la sẽta vyèrdza;
6. pữ sĕ bĕrnar; 8. pwò de sĕ bèrnar
7. pwò de la tsikòno;
45. bèl, bèlo;
46, 47. èklo; 48. èglo; 52, 53. òựklư;
GM 174f n. 21: ‘la ceinture du bon Dieu’ (P. 18, 20, 21, 26, 41; ‘la ceinture de la Sainte
Vierge, le ruban de la Sainte Vierge’ (P. 3).

Jura en Alpen (ALJA c. 31)
Gewoonlijk ‘arc-en-ciel’
12. sẽ bærnabé (f); rua d sẽ bèrnàr f; 33. rua dè sẽ bèrnò; 67. rwa sẽ bŗná f; 71. ryò de sẽ
brėná f; 85. rwa de sã brená f;
69. rèsi dė sẽ bèrnàr f; 66. rési de sẽ bernò f;
(?). kưrona de sẽ barnabé f; 19. kưrna de sẽ barnabé f; var. 21, 20, 22, 26; 32. kóròna de sẽ
bèrnò f.
86. àrkã; 76. arkã; 37. arkõfi; 41. argõfi; 40. argalãfi;
81. sãtiri du bõ dyu f;
82. sĩturo dė la sãto vyèrjo f;
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(?) sãnư; sènư;

Lyonais (ALLy c. 794)
1. rò de sẽ bàrnà f; 50. rwá sẽ bàrnó f; 51. rwá dė sã bŗnò f;
2. sã brėnàbó f; 5. sã bŗnàbá f; 7. sã bŗnàbå f;
3-6. ‘arc-en-ciel’: 11-12, 15-16, 21, 23-25, 28-29, 32, 35, 38-45, 48, 53, 55-56, 58, 60, 62, 65,
72
8. Kưra sẽ brėnàbé f; 9. Kòŗòna d sã bàrné f; 10. Kưròn s sẽ bàrnàbé f; 17. Kòròn d sẽ
bàrnàbé f; 18. Kòròna d sã bàrnè f; 19. Kòròn dė sẽ bàrnàbé f;
26. Kòròna d sẽ màrtẽ f; 27. Kòròna dė sẽ màrtẽ f; 30. Kòŗòna dė sẽ màrtẽ f; 31. Kưròn sẽ
màrtẽ f;
12, 59. àrK; 13, 22, 33-34, 37, 45-46, 49, 54, 61, 67-68. àrKã; 14. aèrKã; 47. àrKéœ; 57. àrKė;
69, 71, 74. àrKà
36. àrsó
20. tréló;
36. €ãbáyo dó bõ djòư f;
52. rési dė sã bŗnò f; 63. rés dė sẽ brėná f; 64. rési dė sẽ bŗná f;
65. rubã dlà sẽt vyèrj; 74. ribã;
66. pữ dė sẽ bàrnè; 70. pữ dė sẽ bàrná; 73, 75. pữ dė sẽ bèrnár;
68. sẽturà dó bữ dyéư f;
In deel V (1976, 494) wordt opgemerkt over ‘expressions imagées:
6. plus répandue est celle de la couronne: de Saint Bernard à 9 & 18; Barnabé: 10, 17, 19;
Martin: 26, 27, 30, 31
7. ‘roue de saint Bernard’: 1, 50, 51
8. ręsi de sã Bŗna ‘sillon128 de S. Bernard’: 52, 63, 64
9. ‘pont de S. Bernard’: 66, 70, 73, 75
10. ‘courroie de S. Barnabé’: 8129

11. ‘(la) Saint-Barnabé’: 2, 5, 7
12. ‘ceinture du Bon Dieu’: 68
13. ‘jarretière du Bon Dieu’: 36
14. ‘ruban de la Sainte Vierge’: 65
20. tréló: est à rapprocher de trâlu ‘rayon lumineux...’
García Mouton, 174f n. 21: ‘cinturón, cinta, banda del buen Dios’ (P. 65, 68, 74)

Gascogne (ALG c. 822):
In Gironde: pữn dœ bưrdèư; ark
In Landes: sœrklœ; ařưdèt; sĩntœ dư bữn diư; lưs sœrks; sœrk (5x); sérk (9x), sérklé (2x);
sœrk dœ diư (2x); 1x ‘arc-en-ciel’.
B.-Pyrén.: arkưlã; òrtsiadařa; sérk (3x); ark; ark dé sẽn marti (2x), bařa dé san ĉwan
H.-Pyrén.: ark dé sẽn marti (3x: ar ~, lar ~); ark déra bréspérado; arkưli (5x); ař sélèsté (2x);
arko iris; arko san ĉwan; arko san djwan; P. 685 O: pưrtaư dé sém marti
Lot-et-G.: arkanœ; arkòlãn, arkưlãn, karkanó, èl dé bèư
Gers: arkòlãn, arkólãn, arkolãn, arkưlãn (8x), artưlãn, arkưlãnt,
Tarn-et-G.: arkưlãn (2x), arkanó, arkado.
H.-Gar.: arkưlãn (4x), arkưla, arkét, arkưlãnt (4x), ařibãnt, éskưlãnt (2x), iskưlãnt, ařibãnt,
ařubãnt, arka (3x), arkưlĩń, ařẽńkưli; sařãńkưlĩn; *ark eskưlãń
128 Sillon 1. (ploeg)vore; 3. groef (rimpel, plooi); 4. spoor (straal, kielzog). Ręsi, verwant met raie (1. streep; 3.
vore), ww rayer (strepen, krassen), zn rayon 1. straal (o.a. van de zon), rayure (streep, kras). ALE c. I.7 §10.1
neemt op raie/sillon (08.0/174, 188), wat waarschijnlijk in beide gevallen ręsi is; 10.1. heeft als titel: ‘raie, trace,
ligne, règle’.
129 In ALE worden ceinture en courroie (riem) tezamengenomen.
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Ariège: ark (3x), arka (4x), arkét (2x), arkãnsel
García Mouton 174f n. 21: P. 664 (‘ceinture du bon Dieu’); 176: P. 647 él dé bèu (Lot-et-
Garonne]
Palay, Simin, Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes (Bassin Aquitain), Paris 1980,
48: arc de séde; arc de Sén Martî; arc celestè (Big.); arc escoulan (Lom.); ID., 49: arcoulàn,
arcoulét [= petit arc], arcouli.

Pyrénées orientales (ALPO c. 41)
Ook hier is de kaart in blokken verdeeld. Het grootst is het middengebied met:
ərkẹd də səm mərtị, met noordelijk aangrenzend varianten als: arkẹd de san martị (vaak met
het lidwoord eraangekoppeld: larkẹd de san martị). Ook alleen arkẹt (of larkẹt). Een klein
gebiedje heeft larkẹt esperat.
In het ZO is een groot gebied met ạr də səm mərtị, met als varianten: lạrg də səm mərtị en
lạrg də sam mərtị. 
Verder zijn er in het Z diverse gebiedjes met (əl) pọn də səm mərtị (var. sam martị, səmmərtị).

Provence (ALP c. 28)
De meest voorkomende naam is ‘la ceinture du Bon Dieu’:
26. sẽturo dòự bwò dyèự f (etc. 29, 48, 52)
Andere vormen:
1. sẽ brėnă
26. sẽ kưlưr
74. arkado, arkưlã
76. ark balena; 79. ark a balèno; 111. arkbaŕenoư;
121. ark de sã martĩ
130. ar vdé sédo
130. gưdé di kưlưr
Vaak gebruikt men slechts het woord ‘arc’: 85. ark; 130. arké; 7. arkã
Enige vormen van ‘arc-en-ciel’ in patois worden gegeven (18, 22, 82, 93, 96).
Mél. II, 10: Velay: arcanau m; arcanello f (Mistral, Tres. Felibrige); Prov.: arcas doú cèu
(idem); arquet (ook: Languedoc, Gascon), arquet de San Marti, arc de San Marti (ook:
Languedoc); arc de sédo [soie] (ook Lang.); poent de Saint Bernard (ook Dauphiné); poent de
séro;

Andorra (ALAn c. 119)130

3x: ark dé san martí
3x: pòn dé san martí

Bask (DRALV):
1462: erromako zubi; erromako zupi (G-zeg): Puente de Roma; 2052: hortzadar; 3172:
ortzadar; 3174: orzadar (AN, Araq, BN, S); 3182: ostadar (var. de orradar (?)); 3183:
ostarku; ostarrika; 3188: ostil (G-azp); ostilika; 3189: ostriku (B-a-d) (var. de ostarku);
ostre(i)laka; ostrailika; ostraillaka; (ostraku); ostrilako; 3197: otsadar (BN?); 3339: san
Nikolasen zubia (B), san Migelen zubia (B); 3740: ustargi (G-oy); ustarku (B; Apoc. IV, 3);
3764: uztadar (AN-irun-ond); 3765: uztai (G) (Gen. IX, 13); 3766: uztargi (AN, G) (Apoc. X,
1: y el arco-iris sobre su cabeza); 3767: uztark (B); uztarri III (AN-lez) (= yugo); 3769:
uzterku (B-mond.), uzterpu (B, Añ, ms); uztrauko (B?).

130 Griera, A., Atlas lingüístic d’Andorra, Andorra 1960 (mapa 119: L’arc de san Martí); cf. García Mouton
1984, 175 §1.9, III, n. 25 (ALA).
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[Over Mari wordt gezegd: Genius van het vrouwelijk geslacht die wordt beschouwd als het
hoofd van de andere goden. Een andere naam van haar is Maya. Ze verscheen talloze malen in
de gedaante van een elegant geklede dame, in haar handen een gouden paleis houdend, of
gezeten in een wagen die door de lucht kruist getrokken door vier paarden. Andere keren is ze
een vrouw gehuld in vuur, die horizontaal uitgestrekt de ruimte doorkruiste of wier hoofd de
volle maan omringt. Ze wordt gezien met vogelvoeten of rijdend op een ram, of in de
gedaante van een bok, paard, hert, gier of boom. In de gedaante van een windvlaag, een witte
wolk, de regenboog of vuurstaal. In het algemeen gelooft men, dat haar verblijven rijkelijk
versierd zijn en dat ze vol zijn met goud en edelstenen.131]
De DGV neemt deze begrippen op onder ortzadar, ostadar, ostarku, ostilika en uztargi.
ortzadar (AN-5vill, I, B, BN), orz- (AN, BN, S); ortziadar (L, BN, S), orz- (BN-lab);
oltzadar (B, BN), olz- (AN), holtz- (SP); ozadar (S); otsadar (BN, Ae); os- (BN-bard);
ortzeder (AN-5vill); oltzader, altzadar, oltzadar, antzaar (AN-5vill); eltzaor (B); otzar (B).132

ostadar (V-gip, AN-gip, L, S); ustadar (G-bet), uzt- (AN-gip), hus- (S); ostagar, ostabar
(AN-gip).133

ostarku (V-m-gip-al, G-azp-bet, AN-gip); oztarku (V-m); ustarku (G-azp, V); uztarku (V),
usterku (V-gip); uzterku (V-gip); uzterpu (V); uztrauku (V?); ostraku (V-m); ostriku (V-ger-
arr); oztriku (V-m); ostroko (V-m); ustruku (V-ple-arrr-arrig-oroz); uztranpu (V).134

ostil (G-azp); oztil (G-azp).
ostilera (Inza, 1801).
ostilika (G-to), ostill-; ostilleka (G-to; AN-larr); ostilike (G-goi); ostalika (G-azp-to),
ostraillika, ostraillaka (G-azp-bet, AN); ostralika (G-azp-goi-to), oz- (G-azp, AN); ostreilaka
(G), ostrellaka (Lar, Izt), oztreillaka (G); ostreillaja (G-goi); ostrelika (G-to); ostreliaka (Izt);
ostrilika (G-goi); ostrillaja (G-goi); ostrillaka (G-goi-bet); ostrilake, ostrolika (G-to);
ostraillia (G-to); kostrillaka (G-bet); ostrailiki.135

uztargi (G, AN); ustargi (G-azp-to); uztarri (AN-5vill); buztarri (V-gip).136

erromako zubi (V-ger, G); erromako zupi (G-goi).137

san juaneko arko (G ap); san joaneko arko (R ap)
san Migelen zubi (V-och), san nikolasen zubi (V-gip).138

zubi-adar (R-uzt).139

Suisse Romande (GPSR I, 576f)
Heersend is arkansyèl (-syèlo, -syé, -syèl, -sil, syal, -syèr, -chèl, etc.); orkansyél (80), èrkinsyè
(52); ook vr. arkansyèla (G20). 

131 DRALV 2813 naar J.M. Barandiarán, Mitología Vasca, 83ff. ID., 2816: Mari-txikar, remolino de viento
(wervelwind). De naam Mari is ook Maria. Vgl. DGV XII, 115: Mari (1. = Maria); 2. (G-goi) genio subterráneo,
jefe de otros, como sorgin [‘heks’] y lamia. Su marido es maju. – Nombre familiar femenino que se antepone a
ciertos adjectivos para sustantivarlos y personificar el calificativo. Vgl. genio de mal: Mari-gaizto; mari-
mutroko; mari-txindoki; mari-urraka, ~urrika (ook in Spaans: marimacho, marichico, vgl. mariposa, mariquita.
132 DGV XIII, 647: Orzadar, arc-en-ciel et par la traduction littérale: branche de nuage (VocBN). Documentado
al Norte desde Leiçarraga. Al Sur su uso es menos frecuente...
133 DGV XIII, 705 (en la zona de habla navarra): ‘arco del cielo’
134 DGV XIII, 708: Etim. De ost- (< ortz-) + arku, litm. ‘arco del cielo’.
135 DGV XIII, 734(f): ‘arc-en-ciel’ (Cf. 735: ostilikako zubi: Ostreillako zubi, via lactea).
136 DGV XVI, 70: ‘cómo se llama en Guipúzcoa el Arco Iris’.
137 DGV VII, 233 met de spreuk: Euzkia ta euria, Erromako zubia (G-azp) (ook XVI, 955 s.v. zubia).
138 DGV XIV, 527f; zie XVI, 955, waar het laatste is opgegeven in V-och.
139 DGV XVI, 955.
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Patois-namen zijn: arbouèitœ (arc boiteux), arc, ardoliton, arliton140, artsəminton141, cornette
de saint Bernard142, èrbouè143, kabouin-nat (de saint Bernard), ˆkolitron, korniton, liton, saint
Martin, ceinture, courroie144 ou raie de saint Martin, traouitron, tsarmiton. Ook kólnat de sïn
Bouin-nè (St. Bernard; dim. van colonne).145

Italië en Zuid Zwitserland (AIS c. 371)

Zwitserland:
1, 3, 10, 11, 14 árč, 5, árk, 
15. árč dα plíαvğα, 16. ár dα plíαvğα, árč ~
7. αrk sαmαrtíñ, αk sam martíñ; 9. αk sàm mαrtín, α sánt martín; 19. αrk sαm mαrtín; 29. árč
sαm mαrtín (28, 47)
‘arc-en-ciel’: 17, 25, 47
31. kụrénģα dụ drệy f
42. láğα del dráč (146)
44 šíntα del drák f
70. kuréžα du drák
51. maršệriα f
52. ráča dụ láy (147

Noord-Italië:

140 GPSR I, 613: arlitọn, aliton, èrlton; èrdəleitrọn, ardólitọn, Frans: arc-de-liton, arc-de-luiton. Gezegd wordt:
Kóka, ou-n èrdəleitron ‘kijk, een regenboog’.
141 GPSR II, 27: Paraît être un composé de artsə « arc de voûte » (voir arche 2) et de liton, de sens incertain (cf.
Merian, 44, 49; Streng I, 73).
142 GPSR IV, 335 (cornette, 16): Kouin-nat də sin Bouin-nè; ékonat də sin Bouëyè, cornette de Saint Bernard (cf.
bouèyè) ou simplement kouin-nat. ID. II, 614: bouèyè (Clos de Doubs), employé dans les noms suiv. de l’arc-en-
ciel: kouin-nat də sin bouèyè, ékonat də sin b. « écouenatte de Saint-Boyaîd », « cornette de saint B. »; aussi «
caboinnate de Sïnt-Boyaid », èrbouè bouèyè. A la base de ces appellations sporadiques de l’arc-en-ciel, il y a
sans doute le synon. plus repandu kouin-nat də sin bouin-nè, etc., « cornette de saint Bernard », qui est en usage
dans B nord et dans la Fche-Cté voisine. Voir cornette (sorti de couronnette?), kabornèta. L’alteration du nom
du saint s’explique (d’après J. Surdez) par la croyance locale que l’arc-en-ciel « boit » l’eau des rivières. Il faut
donc voir dans bouèyè le radical de boire; en effet, l’étymologie populaire interprète notre kouin-nat də sin
bouèyè par « cornette de saint Buvard ». Tan bouèyè, temps changeant, avec soleil et petits pluies intermittentes,
propice à la formation d’un arc-en-ciel [ te vertalen als: regenboogtijd of zuiptijd, vgl. bouèyès, excès de boisson,
ivrognerie (van boire): S’ā [C’est] lè bouèyès k l’é fòtu [perdu]: Het zuipen heeft hem de das omgedaan]. Le sens
[de cornette] ‘arc-en-ciel’ se prolonge dans la région de Belfort. Constatant que l’aire restreinte de cornette ‘arc-
en-ciel’ est entourée par une zone occupant l’est du gallo-roman, de l’Ain à la Wallonie, dans laquelle le mot le
plus fréquent pour désigner l’arc-en-ciel est couronne, Merian (79f) estime que cornette s’est superposé à un
ancien *couronnette. Il a été suivi par W.v.Wartburg, FEW II, 1210, où kouin-nat, etc. ‘arc-en-ciel’ figure sous
c o r o n a. Quoi qu’il en soit, kouin-nat, et., n’a pas pu sortir de couronne par évolution phonétique, cf. koran-n,
kouéran-n ‘couronne’, kouéran-nat ‘coronille, litt. couronnette’, etc. D’autre part, c o r n u est à la base de
kòrnitoùń ‘arc-en-ciel’ (V Lens, Mont) (FEW II, 1195b et VII, 98 n. 1). ID., 442 Couronne (3: nimbe): Kourò-n
də saen Martāè [Martin] (N Laad. ALF): seule attestation dans nos matériaux, malgré FEW II, 1210a et Streng I,
74). Kouéran-n də sïn Dəni [Denis] ou də sïn Bouin-nè [Bernard] ou də sïn bouèyè (cf. bouèyè) (B Épauv.).
143 GPSR VI, 647: èrbouè, erboua, arbouè, arboua. Ancien patois airboi (18e e.). Pourrait représenter arc qui
boit. Cette étymologie, suggérée déjà par Br., a été reprise par v. Wartburg (FEW I, 131a), et avant lui par
Merian (32ff, 59, 84; cf. aussi Streng I, 73; II, 184). Elle est appuyée par la croyance populaire selon laquelle
l’arc-en-ciel boit l’eau des lacs ou des rivières. Si la présence du rad[ical] de boire paraît certaine, la formation,
qui postule l’effacement du relatif, ne va pas de soi.
144 GPSR IV, 446: Courroie (10): Korouə d sïn Bouin-nè [s. Bernard] (B Épauv.). Kòréy də sin Martin (N Bér.).
145 GPSR IV, 169 (B Bois, Épauv.).
146 Nt. P. 42. Keiner von den Anwesenden weiss, was láğα bedeutet.
147 Nt. P. 52. ráča bezeichnet den Kolzbogen an der Wiege.
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109. àrbul dráč; 115. dráč (148); 114. *čáw du drák
117. radbóvo
170. kuréọ dè şam péyre; 181. kuréα t sàn guán
225. pá ẹ víŋ
254. pórta f; 146. pórtα t ŝaòm bαrnórt
500. àrkə d. nué; 559. arkọ dè nọé; (139, 578, 709, 718, 722, 726, 728, 729, 737)
436, 446. èrk ŝẹléšt; 299, 427. àrk ŝαléšt (verder: 381; 354, 356, 385: ŝẹéšt; 393; 325; 337)
362. *àrkuz dóminẹ
372. árkọ érzinẹ
318. árk di sam márk )319, 329, 327, 357
338. séñọ dì sam márk; 359. sérkli di şam márk
348. àrgo sam márgo
328. òr, órt, *ar di ğó (149)
455. ẹrbdáñ (150

Mél. II, 9: Parma: archalestr (Malaspina, Vocabol. parmigiano); Frioul: Arc di San Marc
(Pirona, Vocabol. friulano); Val Soana (Piémont): arcandèl (Nogra, Fonetica... di Val Soana);
Tyrol ladin: arcoboan, arcobevando; Venetië: ergobando; Teramo: Arche n’zerene (Savini,
Lessico ... teramano)
Piemont: arcancel, areanssiel (= arc-en-ciel: FEW I, 131b n. 9).

Zuid-Italië:
727. séttəkəlówrə (ALE: sette colori: zevenkleuren)
664. árkọvérģine; 707. árkəvérģanə (658, 584, 
706. árkəvéryə (708, 666); 656. arkəvráyə
668. arkəvénə (712); 548. árkəvént, ~vénya; 639. àrkəvényə
733. árkəģóvanə
739. árku de maríı
749. árku la mmáne (R. in het oosten), ~ la síra (westen); péte le pórku (halve R.) [peto =
Furz; petare, furzen]
751. brézi pyákavet
772. íryu
783. líri; 792. líro
794. víli
Beccaria

70: Puglia (Novoli): ucca te lupu; (incompleet): Nardò: pete di lupu; dubbel: Brindisi:
lupinu (= 1. wolfachtig; 2. lupine)
71: Emilia, Veneto, Friuli, Ticino: ‘arco celeste’;
Beperkt: ‘arco in cielo’: (franco-prov., Friuli; in Ventimiglia: archinçe, Monaco: arcu
’n celu, Alassio: arcansé, Nizza, Taggia, Perinaldo: arcanjó (71, n. 17)
71: Rond Ventimiglia: ‘arco del sole’.
Lazio, Veneto; Puglia, Abruzzen: ‘arco vergine’
Sicilia: ‘arco di Dio’
Abruzzen: ‘arco di Venere’
Sicilië, Sardinië. Marche: ‘arco di Noè’
Prov. Cuneo (Limone Piemonte, Valdieri): ‘porta di san Bernardo’, cintura di san
Giovanni’, ‘~ del Signore’, cintura di san Pietro’.

148 Nt. P. 115: l ẹ ñí u dráč (hij wordt een dráč genoemd).
149 Nt. P. 328: 3 im Gespräch. Nach Suj. = arco di Giosuè [Jozua].
150 Nt. P. 455: Nach Suj. = arco bidagno; ẹ bdáñ = Steg (ponticello = bruggetje, vonder)..
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Friuli: ‘arco di san Marco’, ‘portone di san Marco, ponte, cerchio, rosa, segno di san
Marco’
72: Canton Ticino: ‘cintura del drago’
Friuli: ‘cintura di san Giovanni’, ‘~ del Signore’.
Cefalonia: ‘arco della vecchia’
Albanese colonie: ‘arco di Noè’, ‘cintura della vecchia’
Barese (Bari): ‘collana d’oro’ (= chellana d’ore?)
‘arco bevente’: Cortina d’Ampezzo: arcobevando, Cadore: arcoboán, Val di Fassa:
egabuán; istr., bell. arcombél, venez. ant. arcombé (te lezen als: ‘arcone, bevi!’ en
‘arco (bi)be(nte)’.
Noord-Italië (Duits): Regenwurm ‘verme della pioggia’.
73: toscane: ‘beve di qua e di là’ (AIS II, 371, P. 582); in Firenze gaat hij drinken uit
de Arno; in Friuli genaamd bevacione met de verklaring: ‘che ha bevuto tutta l’acqua,
perciò non piove piú’.
Novarese (AIS, II, 371), Val d’Aosta: drago 
In het gebied van Piemonte tot Canton Ticino: ‘corregia ~’, ‘cintura del drago’, ‘coda
~’, ‘chiave ~’, ‘segno ~’, ‘riga ~’, ‘arco ~’, ‘unghia ~’, ‘albero ~’, ‘ponte del drago’.

García Mouton 174 n. 21: ‘cinturón de Dios’, ‘de San Pedro’, ‘de San Juan’ (P. 31, 70, 170,
181...)

Sicilië (‘ark van Noé’ is heersend: 15x; slechts 3x ‘arcobaleno’)
803. aykkχ i nwé; 817. ärk də nové, 818. árku i nwé (821, 824, 826, 838, 844, 845, 846, 851,
865, 873, 875, 896).
826. árku d díw
Piccitto, Giorgio, Vocabulario Siciliano, I, Palermo 1977, 236: arcu m. arco 6. (Mal., Dr.,
ecc. ME 85 e 100) arcu di Ddiu arcobaleno; anche arcu di Noè o di Nové o di Nuè o di Nuvé.
ME 93: arcubbalena f. v. arcubbalenu m. ME 85: arcudiddè m. v. arcu 6. TP 15: arcunoè,
arcunovè; arcunoveu m. Anche arcunè, arcunuè; arcunuvè.
Mél. II, 9: arcu di Noé (Macaluso Storaci, Vocab. siciliano).

Sardinië:
‘arcobaleno’ (4x)
‘arc-en-ciel’ (5x)
‘arco di noé’ (3x)
‘arc-du-bon-dieu’? (923: àχχu e onnu déu = arcobaleno più chiaro [helderder])151

954. γrikku eşş ábba
955. žrikkuniéi
963. žrikkiólla f; 973, 990. žirkiólla f (zie ALE: ‘cirkel’ 
968. ģirkuvrónģa
967. žikkuvrónģa

Corsica (Beccaria, 70): pesciubalenu (Prati, 106)
73: In Zuid-Italië wordt gezegd bij het verschijnen van een regenboog: ‘il diavolo va al mare
per bere’ en in Corsica is het de duivel die ‘va a bere nel mare e nei fiumi’.
73: (l)urcu = ‘il orco’

Catalonië (ALC c. 144)
1. àrkó săn ĝwán (2, 5: €uán; 17, 20, 15, 18, 16
3, 4: árk dé săn mărtĩn (heersend: 6, 9, 7, 10, 105, 12, 13, 35, 33, etc.

151 Nt. P. 923: s óyu e şşu békku = arcobaleno più alto e più scuro [hoger en donkerder]
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100, 101, 102, 104. ėrkét de sán mėrti
8, 11, 28. pòn de săn mărtí
45. árk digŭláde
46. dít dė săn mėrtí
59, 71, 82, 83. řálă dé săn mărtí f; 60. řálé dé săn mărtí f; 67. ráiė đé săn mėrtí;
75. árk íris (77, 76, 81
72. árk (74, 78, 38, 57, 55, 56)
GM 175: ‘pont de San Martí’: P. 8, 11, 28); rall(a) de San(t) Martí(n) (Alicante): P. 59, 60,
67, 82, 83; ALEP: rall de San Martí (A 100, 201, 204), rallo de San Martín (A 200), ratlla de
San Martín (A 203), ralla de San Martí (A 300), (Coruña, C 9, ALMP): risca da vella (‘raya’).
FEW I, 131 n. 20: Vall de Barravés: ark de san šưan (BCat 1918, 18); arc de San Marti (BCat
1914, 7); Arag. Benasc: arko san džwán (BCat 1918, 18);

Bierzo (ALBI c. 85)
Heersend zijn ‘arco iris’ en ‘arco da vella’
Verder: koróna de la bírxeŋ; θérko de bjéya (vieja)

Andalusië (ALEA c. 860)
Heersend is ‘arco iris’, hier en daar slechts ‘arco’.
101. árkò đəl sénó (102, 200)
Granada 201. árkò áirə (= ‘arco iris’)
Al(hambra) 201. árkò sam márkò;

Canarische Eilanden (ALEICan c. 762): árkò ír(ə) = ‘arco iris’
Lanzarote: árkò la bjéh(ə), heersend op Fuerte-ventura; 2x op Gran Canaria; veel op Tenerife,
niet op La Gomera, vaak op Hierro en op La Palma. (ook: bjéh(ə) f los). = ‘arco de vieja’
Op Tenerife 1x: óyo bwéi.

García Mouton, 170: ‘arco iris’ beheerst het grootste deel van de Península de Norte tot Sur,
behalve Galicia, deel van Asturias, van Aragón, van Cataluña en van País valenciano. Op de
Canarische eilanden wordt het afgewisseld met ‘arco de la vieja’. Deformaciones: arco aire
(Al 300), arco biri (H 100), arco ira (ALMP Lz 2), arco la ida (ALMP Fv 1), arco Elvira (Gr
308). 171: Gallega: arco de la vieja, arco da vella, arco das vellas; deformación: marco de
vellas (C 202, Or 501), marco da vella (C 301). West Asturië: arcu de vella, arcu la viecha,
arcu das viechas, arcu; arcu iris; (n. 6): arcu la bieya, arcu as viechas, arcu del Señor; (n. 7):
arco la vieja, arco (del) viejo, 172: arco de San Juan (Huesca), arco de San Martín (Catalana),
arco San Juan (Fuera de Aragón), arc de San Martí (Cataluña, Baleares, Andorra, Valle de
Arán); (n.8): arcu de las mozas (Asturië), arco la moza (Hierro); (n. 9): arco de San Roque; (n.
10): arco San Chuan (Peralta); arco Sinchuán (Biscarrués), barra de San Juan, cinta de San
Juan (Ansó y Aragūés del Puerto); (n. 13): pont de San Martí, ralla, rall de San Martí; (n. 14):
el pon de San Martí; 173: arco del Señor (Ciudad Real y Toledo, Albacete); arco del cielo (To
302, J 404); (n. 16): arch de Sen Martí; arco San Marco (Al 201); (n. 17): arco iris del Señor
(To 300), arquitu de Diob (La Pesga); 174: arco poniente, arco al saliente, arco de levante,
arco al solano; arco de Noé (CR 100); arco (de) Santiago (Ba 205), arco (de) San Marcos (Al
201), arco (de) San Roque (Z 202); arco nuevo (Tf 3); arco del sol (S 200, S 107), arco
Aracena (ALMP, H 2); faja de Dios (Na 102, 105, 203, 303, 400); 175: cinta de San Juan
(Aragüés del Puerto), cinta da vella (Calabor in Zamora); (Aragon): barra de San Chuan; ojo
(de) buey (Islas Canarias); siete colores (So 502)152

152 Zie GM 186 n. 85: duda humorística, de un marinero de Las Palmas (LPZ, ALMP): la bandera italiana,
donde está presente la idea de ‘tela, banda de colores’. [evenals de Tricolor: groen-wit-rood!].
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Becc, 71: (dial.): ‘arco del Signore’; 72: ‘arco della vecchia’; Mél. II, 9: Arco de San Martin
(Murcia, Sp.)

Duitstalig:
Schlesisch: Ranaboga, Rainsbaugn, Ransbaugn; syn. Gottesrute, Himmelsbrücke,

Sündflutbogen; Regengalle, Wassergalle = Galle: ‘halber Regenbogen’;
‘sonnenbeschienene Regenwolke’, ‘teilweiser Regenbogen’, ‘zweiter,
Nebenregenbogen’.153

Sleeswijk-Holstein: Regenbagen.154

In de Elzas wordt alleen de naam ‘Regenbogen’ in allerlei vormen gebruikt.155 [Mél. II, 133
(rond Belfort): coinatte, couronne de Saint-Denies (Revue d’Alsace 1884, 214)

In Zwaben: Regenbog(en); Regen-, Wassergalle (unvollständiges Stück Regenbogen).156

Brandenburg-Berlin: Regenbogen (räänge-); Regengalle (Rängejalle), Wassergalle
(Woaterjalle f), ‘ein Stück Regenbogen’, ‘Wiederschein des Regenbogens’.157

Hessen-Nassau: Regenbogen, zelden: Friedensbogen, Himmelsleiter.158

Pfalz: Regenbogen, Recheboge, -boche, -boo(e); Reje-, Reen-.159

Pruisen: Regensbogen, Regengalle = Galle f: ‘Widerschein des Regenbogens, ein Stück
davon’.160

Zuid-Hessen: Regenbogen m, rẽbộə, -bōxə, ręîjəboγə, rēχəbouxə.161

Frankfurt: Regenbogen: -bōxə, ’rāχəbōxə.162

Hamburg: Regenbagen.163

Luxemburg: Ree(n)bou(n), plaatselijk: Grevenmacher; Regebuejhem.164

Baden: Regenbogen, rēχəbouxə, ręiəbōrə, rēγəbouγə, etc. Ook Himmelring, Wassergalle.165

Beieren: Regenbogen, gewöhnlicher Himmelring (te Sp. auch Regenbaum).166

Thüringen: Regenbogen, verder ‘Regenbaum’, soms ook: (bunte) Brücke, Herrgotts-,
Himmels-, Segen-, Wasserbrücke, Himmelsleiter, -stiege; Galle, Naßbogen, -galle,
Regen-, Wassergalle, Wetterbogen, -fleck of –galle.167

Rijnland: Regenbogen, Rē:jə(n)-; rē:nə-.168

Nederland: Regenboog, regenboge, rein(e)boge (wvl.), ook: rinneboge, reghenboech (1511)169

153 Mitzka, Schlesisches Wb II, 1099; III, 1463.
154 Mensing, Schl.-Holst. IV, 71.
155 ALA II (Paris 1984), c. 285.
156 Fischer, SchwäbWb V, 236f.
157 Brettschneider, Brandenburg-Berlinisches Wb III (1994), 823f; IV (2001), 728 (Teuckert, Neumärk. Wortsch.
251).
158 Hess-Nass II, 809.
159 PfälzWb V, 453.
160 Frischbier, PreusWb 1882/83, II, 219; I, 214 (Altnord. galli, m. Fehl, Mangel, Gebrechen, Schaden).
Tolksdorf, Preussisches Wb IV (Neumünster, 1992), 779: Regenbogen: ‘atmosphärische Erscheinung bei
gleichzeitigem Regen- und Sonnenwetter’.
161 SüdHess IV, 1310.
162 FrankfWb V, 2466.
163 HambWb XIX, 989.
164 LuxWb IV, 29.
165 BadWb IV,1, 233.
166 BayerWb II, 70.
167 ThürWb V, 93.
168 RheinWb VII, 245 (1e oft; 2e Trier, Daun-Tettschd, Monsch-Witzerath).
169 WNT ..., 1365.
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Geloven rond de regenboog

Een uitgebreide beschrijving van de werking van de regenboog (tũs) wordt gegeven door
Nachtigall in zijn studie over de Columbiaanse Paez. De tũs is een ‘Geistwesen’, dat de dood
kan veroorzaken of magische schade (ziekte) kan aanrichten. De oorzaken waardoor mensen
sterven zijn gĕlyómp, tũs en eč. Alledrie zijn zeer complexe begrippen en kunnen grofweg
vertaald worden met ‘berggeest’, ‘regenboog’ en ‘glimwormpje’, zonder dat het Paez-begrip
en vertaling identiek zijn. De teyu (sjamaan-genezer) weet de oorzaak van de ziekte meteen
door zijn tekens, de andere mensen pas als de dood is ingetreden. Zo herkent men de tũs als
ziekte-oorzaak aan het feit, dat het lijk met een gekromde ledemaat (arm of been) ligt, terwijl
bij de eč als doodsoorzaak bloed uit de mond of neus komt. Het is ook mogelijk, dat beide
tegelijk, tũs en eč, de mens de dood brengen.
Gĕlyómp, zowel als tũs en eč kunnen de mens ‘pest’ geven, zodat deze sterft. Pest kan men
overal en altijd opdoen, maakt niet uit of men waakt of slaapt. De pest van de drie genoemde
geesten wordt overwegend door steken voortgebracht, die niet alleen het lichaam, maar ook
de ziel doordringen. Daar, waar ze in het lichaam zijn binnengedrongen, laten ze vlekken na,
van rode kleur bij de gĕlyómp, van blauwe bij de tũs en van zwarte bij de eč.
Tũs, de ‘regenboog’, leeft aan de oevers van waterlopen en in het bijzonder bij bronnen. Er
zijn vele tũs en wel overal waar water is. Er zijn tũs, zo groot als een slang, rood en geel
getint, en andere ter grootte van slechts een vinger. De mensen herkennen ziekten van de tũs
aan het feit, dat de getroffene over zijn hele lijf met blaasjes is overdekt en zich voortdurend
moet krabben. Wanneer het bij zonneschijn regent, gaat tũs van de oever van een rivier, waar
hij leeft, de hemel in en van daar weer met een halve cirkel terug naar de aarde. [Etc.]170

De Paez onderscheiden twee zielen, de ũns, die het lichaam verlaat bij de dood, en de tafí, die
het lichaam verlaat tijdens de slaap, een onderscheid dat niet iedereen maakt. Volgens de
sjamanen Francisco en Cerbeleón zijn beide hetzelfde en kunnen allebei tijdens de droom het
lichaam verlaten en onderweg zijnde door tũs, eč of nyiç (boze sjamaan) gevangen genomen
worden, zonder dat de betreffende mens dit meteen merkt en gewoon doorleeft.
De sjamaan Martin Chukue gaf als verklaring van de doodsoorzaak van de Capitan van
Calderas als volgt: De Capitan moes sterven, omdat de tũs de tafí-ziel van de Capitan had
geroofd. De Capitan stierf met een opgetrokken linkerbeen. Hij stierf heel mager, omdat hij
lange tijd niet had gegeten, want zijn tafí-ziel werd reeds vijf jaar tevoren geroofd.
Toendertijd begon de zieke pijnen te ondervinden en gedurende die hele tijd had hij, Martin,
met de tũs gestreden, de zieke medicamenten aangeboden en geprobeerd hem te kalmeren.171

Wanneer men bij de Peruanen de regenboog ziet, sluit men de mond uit angst tandbederf te
krijgen.172

Bij de Quechua is onderzoek gedaan door Gary Urton in het dorp Misminay nabij Cuzco te
Peru. Zijn informanten waren unaniem van mening: regenbogen zijn serpenten (amaru’s), die
oprijzen uit bronnen (puktus) wanneer het begint te regenen. Aangezien het regenseizoen in
de Andes zes maanden (Nov-April) duurt, zijn deze veelkleurige, atmosferische slangen
geassocieerd met de regenhelft van de jaarcyclus.173 Regenboogserpenten hebben, zegt men,
170 Nachtigall 1955, 271-273 (zie vervolg in §2.35).
171 Nachtigall 1955, 274f; 286: Alleen de sjahaam is door zijn persoonlijke bekwaamheden in staat de boze
werken van de nyiç, de tũs, eč en gĕlyómp-geesten te niet te doen en ten goede te wenden.
172 Mélusine II, 16: Velasco et Kulb, cités par J.G. Muller, Gesch. Amer. Urrelig., 364; cf. Menzel, 238: Die
Peruaner bezeugten dem Regenbogen so große Ehrfurcht, daß sie, so oft sie einen am Himmel sahen,
verstummten und die Hand auf den Mund legten. // Internet: D'anciens péruviens ne regardaient pas l'arc-en-ciel,
et couvraient leur bouche d'une main, car il est aussi la couronne de plume d'Illapa (Dieu cruel et intraitable du
tonnerre et des pluies).
173 Urton 1981, 88. In this connection it is interesting to note that the dark cloud constellation called Mach’ácuay
(‘serpent’; SC#41) is said to dominate the night sky during the rainy season. Thus, in the same season that the
multicolored rainbow serpents are visible during the daytime, the black serpent is visible at night.
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twee hoofden. De regenboog komt tevoorschijn uit een pukiu, buigt door de hemel en begraaft
zich in de aarde of in een andere pukiu.174 Nadat een regenboog zich over de hemel uitstrekt,
blijft  hij niet ‘ongeïnteresseerd’, want regenbogen kunnen zich eigenzinnig over de aarde
bewegen voor een variëteit van redenen, waarvan de meeste kwaadaardig zijn. Regenbogen
bewegen om te stelen (gewoonlijk van mannen) en om het onderlijf van vrouwen binnen te
dringen via de vagina, hevige buikpijnen veroorzakend. Volgens Juan Núñez del Prado (1970,
88) veroorzaken regenbogen die oprijzen uit onderaardse wateren ‘intense pijnen in de buik
en hoofd, braken en ziekte in het algemeen’. Zowel voor mannen als vrouwen is het verboden
te urineren wanneer een regenboog te zien is omdat de regenboog over de aarde kan bewegen
en de buik binnendringen via de urine, eveneens hevige buikpijnen veroorzakend. Wanneer
een regenboog het menselijk lichaam binnendringt, wordt een rechtstreekse verbinding
gemaakt tussen het menselijk lichaam en de onderaardse wateren in de pukiu, waaruit de
regenboog tevoorschijn kwam. Volgens Lira (1946, 34) hebben de wateren waaruit de
regenboog komt kleine, kleurrijke bezinksels (colorcitas) die het lichaam kunnen
binnendringen; als deze wateren het lichaam binnendringen, wordt de urine regenboogkleurig.
Gemeenschappelijk met andere gebieden van Quechua-symbolisme worden atmosferische
fenomenen opgevat in een sexuele dichotomie; regenbogen kunnen mannelijk of vrouwelijk
zijn of een man-vrouw-combinatie. Eén regenboogtype wordt urkuchinantin genoemd, een
term die androgyne karakteristieken aanduidt. Het woord wordt gebruikt om te refereren aan
een eenheid van man en vrouw (male and female unit) of aan een vrouw met een mannelijk
kind (cf. Lira, n.d.). Vrouwelijke urkuchinantin-regenbogen zijn rood, mannelijke zijn blauw.
Rood en blauw worden gedacht als hetzij de dominante kleur in een veelkleurige regenboog
of als de enige kleuren die in de regenboog te zien zijn. Geheel rode regenbogen kunnen
alleen gezien worden vlak voor en enige minute na zonsondergang (Minnaert 1954, 182f).
Aangezien de zon als mannelijk wordt gezien in Quechua-sexsymbolisme, kunnen rode
regenbogen geclassificeerd worden als vrouwelijk, omdat ze ‘overleven’ voorbij het
ondergaan van de zon tot in de nacht, een periode geassocieerd met de maan, die vrouwelijk
is. Urkuchinantin-regenbogen zijn vooral gevaarlijk voor vrouwen. Ze kunnen over de aarde
bewegen en de onderbuik binnendringen door de vagina en pijn of dood veroorzaken (cf.
Oesch 1954, 6 n. 1). Naast androgyne urkuchinantin-regenbogen bestaat een ander type, dat
geheel mannelijk is. Deze worden wankar k’uychi (‘[oorlogs]trommeltje-regenboog). Men
moet denken aan het spelen op trommels tijdens het regenseizoen-hakken van maïs in verband
met de associatie van trommels en mannelijke regenbogen.175 Volgens Casaverde Rojas
(1970, 171) heeft wankar k´uychi ‘een groot hoofd, dat aan de regenboog vastzit als een
staart, grote oren, donkere troebele ogen, wenkbrauwen, wimpers, en een baard en wit haar.’
Deze veelkleurige mannelijke regenbogen worden gewoonlijk hoog in de lucht gezien, hun
lagere delen verduisterd door zware wolken. Langs het hoge, zichtbare deel van wankar
k’uychi kan men een zwarte kat (k’owa) omhoog zien sluipen langs de zijkant van de boog.
Deze zwarte kat is een weerzinwekkend wezen in Quechua-denken en wordt beschouwd als
een demon of boze geest (Earls and Silverblatt 1978, 322). De k’owa kan mannelijk of
vrouwelijk zijn. Mishkin (1940, 237) vond in Kauri dat aan de Ccoa (= K’owa) wordt

174 Urton 1981, 89. When a rainbow rises out of one spring and enters another which is at some distance, the two
springs are said to be the ‘same spring’. This seems good evidence for the general conception of the rainbow as a
complete circle. Two fountains of sprins joined by a rainbow can be thought of as the ‘same’ spring in the sense
that they are opposing points on a circle; they are the two points which orient the movement of the rainbow
downward into the earth and upward into the sky.
175 Urton 89f. Also important is the symbolism of drums in Inca times as they relate to meteorological, seasonal,
and agricultural phenomena. For example, we have Yamqui’s description (1950, 227) of the eight large drums
which the Inca Lloque Yupanqui ordered to be made, and played with special songs (ccayo tinmaayma uallina),
at the time of the feast of  Capac Raymi (the celebration of the December solstice which falls midway through
the rainy season).
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gerefereerd als de ‘kat van de apu’; het is de voorbode van hagel en bliksem. In Cailloma, de
k’owa, of chinchaya, is ook geassocieerd met donder en bliksem. Wankar k’uychi wordt
vooral veracht omdat hij een dief is. Als iemand een blauwe sjaal draagt, bijvoorbeeld, kan
wankar k’uychi langs of door deze persoon gaan en de sjaal stelen. Het is Urton niet duidelijk
of de diefstal wordt gepleegd door de zwarte kat of door de banen van de regen, die
overeenkomen met de kleur van het gestolen kledingstuk. De kledingdiefstal wordt
beschreven als een zeer snelle, bijna magische vlucht in de lucht. Eén informant die de
dieverij van wankar k’uychi besprak, refereerde consistent aan rode en blauwe kledingstukken
om te beschrijven hoe de diefstallen plaats hadden. Dus rood en blauw lijken de primaire
kleuren in de classificatie en conceptualisatie van regenbogen.176

Terwijl de term k’uychi specifiek refereert aan regenbogen, kan het ook generiek gebruikt
worden voor andere regenboogachtige fenomenen. Eén informant identificeerde alle
atmosferische bogen (regenbogen, halo’s en corona’s) als k’uychi. Echter, aan halo’s wordt
vaker gerefereerd met chimpu (‘halo, aureool’ of ‘merk’). Chimpu is ook de term gebruikt in
het Ayacucho-gebied voor de kleurrijke eindjes draad geregen door de doorboorde oren van
llama’s en dan vastgebonden. Zonnehalo’s worden intita chimpushan k’uychi (‘de regenboog
die de zon merkt’) genoemd. De informanten die deze identificatie voor zonnehalo’s gaven
benadrukten het feit dat halo’s ‘vaste merktekens (fixed marks)’ rond de zon zijn. Maanhalo’s
worden in Misminay quillata chimpushan k’uyngi (‘de regenboog merkt de maan’) genoemd.
Het idee van een regenboog, die de zon of maan merkt, is verwant aan het geloof dat zon- en
maanhalo’s regen voorspellen. De voorspelling van regen door halo’s wordt gedaan door de
relatieve grootte van de halo te beoordelen: kleintjes gaan een aantal dagen vooraf aan regen,
grotere slechts een of twee dagen. In deze contekst is het interessant te vermelden dat het
woord chimpu ook wordt gebruikt om een lijn of koord aan te duiden waarmee een zak wordt
gemerkt om de hoeveelheid goederen in de zak aan te geven. (Lira, n.d.) Dus, hoe groter de
hoeveelheid goederen in een zak, des te groter moet het koord zijn om het te merken; zo ook
‘merken’ of duiden grotere halo’s grotere hoeveelheden vochtigheid in de lucht. De
conceptuele correlatie tussen halo’s en water is duidelijk ook in het dorp Cailloma, waar aan
zonnehalo’s wordt gerefereerd als inti qhuchapi (‘zon in het meer’).177

De bliksem is zeer verwant. Ook hier zijn twee verschillende typen: rayo (‘bliksem’ of
‘dondersteen [thunderbolt]’) refereert aan vrouwelijke bliksem, relámpago (‘bliksem’ of ‘flits
[flash]’) aan mannelijke bliksem.178 Vrouwelijke bliksem is vertikale bliksem, die zeer snel
slaat, bijna zonder geluid, recht naar beneden in de grond. Rayo is een dief en schadelijk voor
vrouwen. Gezegd wordt dat rayo vrouwen, die alleen in de bergen schapen of vee hoeden,
doodt of ontvoert. Tijdens Urtons verblijf in Misminay zou een vrouw zijn getroffen door
rayo toen ze vee aan het hoeden was. Ze zou ernstig verwond zijn. Acht maanden later werd
hem het verhaal nogmaals verteld, maar nu werd gezegd dat de vrouw door rayo was

176 Urton 1981, 90. Casaverde Rojas 1970: ‘El mundo sobrenatural en una comunidad’, in: Allpanchis
Phuturinqa 2, 121-243; Earls and Silverblatt 1978: ‘La realidad física y social en la cosmología andina’, in:
Actes du XLIIe Congrès International des Américanistes, Paris, 4, 299-325; Mishkin 1940: ‘Cosmological Ideas
among the Indians of the Southern Andes’, in: Journal of American Folklore 53, 225-241.
177 Urton 1981, 90f. In relation to the prediction of rain, solar haloes are said to have only three colors, but there
are three colors for solar haloes of the rainy season and another three for those of the dry season. My informant
was able to name only two of the dry-season colors: light blue and yellow. Those of the rainy season are purple,
yellow, and ‘medium-white’ (medio blanco). Perhaps these different colors, because they relate to periods of
raininess and dryness, are thought to contain or represent varying quantities of ‘color-moisture’. Rainy-season
and dry-season haloes were not described to Urton in terms of a sexual dichotomy, but since rainbows and
lightning have a male/female classification, the same is probably true for haloes: dry season = male haloes; rainy
season = female haloes.
178 Urton 1981, 91. Urton has also heard rayo used both for male and female lightning in much the same way that
urkuchinantin is used for androgynous rainbows.
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ontvoerd.179 Het idee dat rayo een dief is is gerelateerd aan het geloof, dat, wanneer ze de
aarde treft en het een klein eindje binnendringt, ze die plekken binnengaat, waar iemand zilver
of munten heeft verborgen. Rayo steelt de verborgen schat en neemt die mee de hemel in.
Vallende sterren (ch’aska plata ‘zilver haar’ [ster]) zijn een andere bron van onderaards zilver
gestolen door rayo. Vrouwelijke bliksem wordt ook beschouwd als een ‘demon’ en een ‘kat’
(saqro); het is daarom waarschijnlijk gerelateerd aan de zwarte kat (k’owa) die de stelende
wankar k’uychi begeleidt.180

De besproken meteorologische fenomenen hebben enige belangrijke kenmerken gemeen.
Voorop staat de relatie tussen licht, kleur en water en het feit dat deze fenomenen allemaal
worden bekeken in de eerste plaats als manifestaties van chthonische of hemelse krachten, die
door hun tevoorschijn komen vanuit de aarde of de hemel een verbinding maken tussen de
diverse lagen van het universum. Regenbogen zijn vooral van belang in dit opzicht omdat ze
worden gedacht als reusachtige serpenten die oprijzen uit onderaardse bronnen, door de lucht
gaan en één van hun twee hoofden in een ver weg gelegen bron begraven. Bergbronnen
worden ook gedacht de plaatsen van de origine van de dieren op aarde te zijn evenals de
voornaamste plaatsen van intrede in het inwendige van Pachamama (Aardemoeder).
Regenbogen zijn daarom de manifestatie, in een reptielgedaante, van de krachten van
voortbrenging en vruchtbaarheid (pachatira) die in de aarde verborgen zijn. Kortom, we
mogen concluderen dat alle meteorologische fenomenen reflecties zijn van de aanwezigheid
en aktie van krachtige natuurkrachten, voornamelijk die krachten verbonden met water, de
bron van vruchtbaarheid.181

Dat grote Amazone-serpenten bekend zijn in de Andes blijkt onder meer uit het Quechua-
woordenbook van Padre Jorge Lira. Lira geeft de term mach’ácuay voor ‘serpent’, maar hij
geeft ook een naam voor de boa, A’ti mach’akkway. Lira relateert de naam A’ti mach’akkway
aan amaru, de monsterlijke serpent van Andes-mythologie en ook de grote serpenten, die als
tribuut aan de Inca’s werden gegeven. In een document, geschreven door Christóbal de
Albornoz (zie Duviols 1967, 23), mach’ácuay en amaru waren samen geassocieerd met de
heersende elite van de Inca: ‘Er is een ander type van guaca [heilig voorwerp] wat een zeker
soort slang is die verschillende vormen heeft. Deze ... vereren en dienen [de Inca’s] en de
voornaamste Inca’s gebruiken ze als hun namen. Ze worden mach’ácuay en amaru genoemd.’
De term amaru is belangrijk in Quechua-meteorologie, omdat hij wordt gebruikt voor
regenbogen, die geacht worden reusachtige serpenten te zijn. Het lichaam van de Regenboog-
Serpent rijst op uit de ene bron, buigt door de hemel en begraaft het tegenoverliggende einde
van zijn lichaam in een andere bron. Amaru’s worden gedacht als tweehoofdig; een hoofd is
begraven in iedere bron. Deze data relateren de donkere wolk constellatie serpent,
Mach’ácuay, en de regenboog-serpent, Amaru; dit is een relatie van donkere en veelkleurige
reptielen. Precies dezelfde relatie of kleurtegenstelling is te vinden in de ethno-astronomie van

179 Urton 1981, 91f. The informant insisted that Urton be not concerned because she had been a notoriously bad
woman. The general impression given is that women who pasture livestock in the mountains alone place
themselves in a very precarious position and are inviting some form of catastrophe.
180 Urton 1981, 92. Male lightning (relampago) is the form of lightning associated with loud rumblings. It strikes
with a great clap of thunder but does not come to earth. It either stays in the clouds in the form of horizontal
flashes of light, or it strikes midway between the sky and the earth at a diagonal angle.
181 Urton 1981, 93. Since the Milky Way is thought of as a river which transports water from the cosmic sea to
the celestial sphere, a relationship exists between the rainbow-serpent, which arches through the sky during the
daytime, and the Milky Way, which arches through the night sky. [… T]here is an orientational relationship
between the arcs of rainbows and the Milky Way with respect to the changing position of the sun as it moves
from solstice to solstice. […] Thus, on the evenings of the two solstices, the Milky Way will be seen in opposite
directions from the sun. This, in fact, is exactly the same positional relationship that exists between rainbows and
the sun; they are always seen as arcs (or circles) stretching across the sky directly opposite the sun. Therefore,
rainbows and the Milky Way may be equated not only because they are continuous arcs passing through the sky,
but also because there is a consistently observable relationship between the sun and the celestial arc. (ID., 93f)
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tropisch-woud serpenten. Zoals beschreven in P.C. Tastevins studie van de Amazonelegende
van Bóyusú (= Surucucu, de ‘Bushmaster’), ‘verschijnt de hemelse Bóyusú gedurende de dag
in de vorm van de regenboog, en ’s nachts in de vorm van een donkere plek’ (Tastevin 1925,
183). Tastevin toont verder, dat de donkere-plek-serpent een donkere wolk in de Melkweg is,
die rond de contellatie van Scorpio kronkelt. Scorpio is belangrijk in de Amazone-kalender,
want, wanneer het in de zenith in november staat, geeft het het begin van het regenseizoen aan
(Tastevin 1925, 173) In de mythologie van de Guaraní- en Guayakí-Indianen van Paraguay
worden regenbogen gedacht twee aspecten te hebben, het ene veelkleurig en het andere zwart.
Bovendien is de reusachtige Regenboog-Serpent van de Guaraní gerelateerd aan een hemelse
‘nebula’ (zie Cadogan 1973, 98f), naar Urton vermoedt, een donkere nebula (wolk). Hemelse
serpenten in de Amazone zijn daarom gerelateerd aan regenbogen (water), donkere wolken in
de Melkweg, en aan het regenseizoen. Dit is hetzelfde complex van associaties, dat in de
Andes-astronomie wordt aangetroffen: mach’ácuay – donkere wolk in de Melkweg,
waargenomen aan het begin van het regenseizoen; amaru – de tweekoppige, veelkleurige
regenboogserpent. Het tevoorschijn komen van ‘meteorologische’ serpenten (amaru’s) uit de
grond, meteen volgend op een regenbui en hun herintrede als de atmosfeer minder vochtig
wordt, in een belangrijke clue om de relatie tussen de aardse en hemelse reptielen in de Andes
te begrijpen. De amaru, die uit een bron oprijst na de regen, vertoont een climatologisch
gedragspatroon gelijk aan aardse serpenten, die, aan het einde van het koude/droge seizoen en
aan het begin van het warme/regen-seizoen, tevoorschijn komen vanuit onderaardse
winterslaap. Het Andes-droog/koud-seizoen (mei-juli) is een periode van gereduceerde
activiteit niet alleen onder reptiel-fauna, maar ook onder de fauna waarop de reptielen jagen.
Daarom zijn aardse reptielen in de Andes afwisselend aktief en inaktief in direkte relatie met
uitgesproken afwisselingen tussen droog/koud- en warm/regen-seizoensmatige veranderingen
(zie Schoener 1977, 115f). Omdat meteorologische serpenten (regenbogen/amaru’s) alleen
verschijnen gedurende het regenachtige deel van het jaar, vertonen ze een met aardse reptielen
te vergelijken seizoensactiviteitscyclus.182

182 Urton 1981, 178f. The principal identification of the dark cloud Serpent (Mach’ácuay) is a large zig-zag-like
streak of interstellar dust which stretches from a point near the Southern Cross to Adhara (in the Western
constellation of Canis Majoris). The head of the Serpent precedes the tail in rising; thus, the movement of the
constellation through the night sky can be likened to terrestrial serpents and rainbow serpents, which rise out of
the earth headfirst and reenter headfirst. Because the dark cloud Serpent stretches over such a large celestial area,
one part of its body must be chosen as a point for analysis of the cycles of visibility and invisibility of the
celestial Serpent. For this purpose a good choice is the head of the Serpent, for the head is crucial in determining
the time and the place of emergence and reentry of Mach’ácuay. The heliacal rise of the head of the Serpent
occurs during the first week of August; its heliacal set occurs during the first week of February. The most intense
period of rain in the southern Andes occurs between the months of December and February, and the planting
period begins at the beginning of the change from dry to rainy in August. Therefore, the periodicity of the
celestial Serpent’s rising out of the earth and reentering it during the night brackets the rainy season. In effect,
the celestial Serpent, like meteorological serpents, emerges from the earth with the warm/rainy season and
reenters the earth at the beginning of the dry/cold season. In addition, the principal serpent of the Cuzco area
above twelve thousand feet, T. peruviana, gives birth to its young from September to October, just after the onset
of the warm/rainy season. This analysis suggests that Polo de Ondegardo’s statement concerning the
responsibility of celestial animals for their terrestrial counterparts refers to the easily observable, and
cosmologically important, correspondence between the periodicity of the presence and absence of terrestrial,
celestial, and meteorological reptilian fauna in the universe. (ID., 179f) Another one of the Dark Cloud Animal
Constellations is the Yutu (Quecha) or Tinamou (Carib), a partridge-like bird with unusual eggs: They ‘may be
green, turquoise-blue, purple, wine-red, slate-gray or a chocolate color, and they often have a purple or violet
lustre’ (Grzimek e.a. 1972, 85). Tinamou eggs are like segments of a rainbow, oval in shape and placed in a nest.
In the mythology of the Desana Indians, tinamous are believed to have been the sole survivors of a world fire
and were responsible for preserving, through their eggs, all the colors of the rainbow (Reichel-Dolmatoff 1978b,
280). One might say, then, that tinamous lay rainbows, and the dark cloud constellation of the Tinamou is
located at the center of the arc of the Milky Way, which, as we have seen in the cosmology of Misminay, is
considered equivalent to a nocturnal rainbow. Therefore, the example of the Tinamou elaborates an idea which
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De religie van de Pökoot in West-Pokot in Kenya (op de grens met Uganda) wordt bestudeerd
in het proefschrift van J.J. Visser uit 1989. De regenboog is de speer van de Ilöt en bevat de
regen. De mensen vrezen de regenboog heel erg, zoals moet blijken uit het volgende verhaal
dat plaats had in begin van de 1970-er jaren. ‘Net na een regenbui gingen twee jongens op
jacht. Maar overal waren ze gingen, kwamen ze de regenboog tegen, dus besloten ze om naar
huis te rennen. De ouderen “verjoegen” de regenboog door stenen te gooien. De volgende
nacht wilde een van de jongens alleen slapen in een huisje. De regen was zeer zwaar die nacht
en veroorzaakte het instorten van het huisje. De jongen werd levend begraven. De volgende
morgen stond de regenboog op de modderhoop, waar het huisje was geweest.’ De uitleg die
wordt gegeven van de slechte bui van de Ilöt is dat de jongen hen op de een of andere manier
had beledigd.
De Iliöt (sing. Ilat) worden beschreven als wezens met enorme zwarte vleugels, die groen van
onder zijn, en gekleed in de wolken. Met zijn vleugels verzamelt de Ilat water uit meren (d.i.
Lake Turkana) en laat het vallen op plekken die hij begunstigt of naar waar hij is gezonden
door Torotöt (de oppergod, hemelgod). Het geflap van zijn vleugels veroorzaakt de donder,
waarvan het geluid zijn stemming verraadt. De bliksem komt van onder zijn vleugels
tevoorschijn schieten wanneer hij ze plotseling optilt. De Ilöt verblijven in poelen, die door de
mensen met ontzag worden behandeld om niet hun woede op te wekken (1989:94).
Een ngokï is een soort (ban)vloek of ramp, die een mens over zichzelf kan afroepen.
Aardbevingen en droogten worden uitgelegd als gevolg van ngokï als gevolg van het
beledigen van de Ilöt. De Ilöt veroorzaken zelf ngokï door middel van een achtervolgende
regenboog, zoals we boven zagen (1989:108).
Ilat (‘spirit of the above’) veroorzaakt alleen de ziekte Yomöt, gelijkend op asthma, en het
heerst wanneer er ‘wolken in de lucht’ zijn tijdens het regenseizoen. Men loopt het op
wanneer men een Ilat beledigt met ‘poor words’. Om Yomöt tegen te gaan wordt het Kilokat-
ritueel uitgevoerd door een expert, die zelf voor de ziekte is behandeld. De behandeling duurt
meerdere dagen en de eerste drie dagen moet de zieke de huid van een geit op zijn schouders
gebonden dragen. Op de vierde dag worden de veters doorgesneden en de patiënt gewassen
met speciale kruiden. In plaats van met de [gebruikelijke] rode en witte klei wordt de patiënt
gedecoreerd met veel verschillende kleuren klei gelijk het spectrum van de regenboog. Dit is
een speciale referentie naar Ilat en zijn speer, de regenboog (1989:133f).
Het ‘zien’ van de geneeswijze door een werkoyon (seer, medium) geschiedt in dromen of door
intuïtie (‘through’ the moving ‘spirit’). ‘I went to that place and saw that colour.’ Die kleur
refereert dan aan de kleur van een dier dat moet worden geslacht. Zo kan ook een bepaalde
kleur worden gezien in de bliksem of de regenboog, het natuurlijke fenomeen waarmee een
Ilat een boodschap overbrengt (1989:159).
Wanneer het levensbelang van de gemeenschap op het spel staat is er behoefte aan het
putyon-munyan-ritueel. Het kwaad kan in diverse vormen zich voordoen: rovers, droogten,
epidemiën of zelfs het vernielen van het irrigatiekanaal. De mensen kunnen dan niet zelf
handelen, maar zijn afhankelijk van de instrukties van de werkoyon. Deze instrukties bevatten
appeared with the celestial Serpent (Mach’ácuay); that is, the equation of a celestial dark spot with the rainbow,
an equivalence of black and multicolored. (ID., 184) If we combine, in a single calendar, the times … to guard
the crops with the times of the heliacal rise and set dates of the celestial Tinamou, we arrive at the close
correlation shown in figure 67. By comparing this figure to the calendar of toads and agriculture (fig. 66) and to
the data discussed earlier concerning the relationship of rainbow/serpents and the rainy season, we can
understand the larger set of associations between agriculture, rainbows, and the celestial Tinamou. Rain, and
therefore rainbows, occur in the southern Andes primarily during the period from September through April.
Figure 67 shows that this is also the period when the celestial Tinamou is in the sky. The beginning of the
calendrical correlation between the celestial Tinamou and the crops is also related to the breeding period of
terrestrial tinamous, and the total span of the calendar (from September through late April) is the period when
terrestrial tinamous represent a threat to agriculture. (ID., 185)
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de plaats, tijd, de kleur van het offerdier en de te gebruiken klei, evenals de te gebruiken
kruiden op het vuur. De ziener bepaalt dit alles door dromen, waarin de kleuren van de
regenboog een belangrijk referentiepunt vormen (1989:165).
Wanneer de meisjes een ritueel bad (löpöw) in de rivier nemen, slaan ze met een stok op het
water en zingen: ‘One, who is on Mtelo, help us bring rain’, etc. Dan gooien ze een stuk van
de stok in de rivier. In het water kan dan een een rodgroene kleur (van de regenboog) worden
waargenomen: Ilat toont zijn aanwezigheid. De meisjes, behalve degene die verboden sexuele
contacten hebben gehad, gaan het water in. Ilat gooit zandige grond naar meisjes die
ongeoorloofde sexuele contacten hebben gehad, wanneer zij het water ingaan (1989:171).
Bij het genezen worden drie ‘kleuren’ klei gebruikt: wit, rood en zwart, de standaard kleuren
(zie Turner), en daarnaast worden regenboogkleuren gebruikt voor het afweren van de ziekte
van Ilat (1989:223f). Ilat communiceert door de kleuren van zijn regenboog, of, wanneer hij
kwaad is, met zijn bliksem (1989:233).
Bij de Zulu’s wordt de Nomkubulwana-ceremonie opgevoerd met het doel de ‘Princess of
Heaven’ tevreden te stellen. Zij, Nomkubulwana, verblijft in de lucht (sky), is verbonden met
de regen, en heeft de regenboog als de dakspant van haar hut (1989:242 naar Gluckman
1954:113).183

Bij de Zulu’s gelooft men dat de regenboog een umnyama is die in een vijver woont en lijkt
op een schaap. Wanneer hij de aarde raakt, drinkt hij uit een vijver. De mensen zijn bang om
in een grote vijver te baden: ze zeggen, dat er een umnyama is: als iemand de vijver ingaat,
grijpt een umnyama hem en eet hem op. Maar een man die zich voorbereid om tovenaar te
worden, kan een vijver ingaan, waarin een umnyama huist: als een umnyama hem grijpt, eet
hij hem niet op, maar besmeert hem met een gekleurde slijk: de man komt het meer uit met
serpenten gewikkeld rond zijn lichaam en gaat met hen naar huis.184

Een van de godheden van de Hopi-Indianen is Panaiyoikyasi, hetgeen ‘Korte Regenboog’
betekent; hij is de godheid van de Water-clan. Hij heeft de macht over de atmosfeer als de zon
schijnt en de macht over de aarde als de regen valt, omdat hij de hemel met de aarde verbindt.
Met deze scheppende macht geeft hij de planten hun schoonheid en hun bloesems de pollen
waarvan weer het leven van de insecten afhankelijk is (Owusu, 61).
Een zandtekening van de Navajo-Indianen, die tot doel heeft de geestelijk of lichamelijk zieke
mens weer in harmonie (hózhó) met zichzelf te brengen, bevat ook het beeld van de geest van
de regenboog, die naar het oosten geopend is om de positieve geestelijke wezens (Diyin
Dine’é = Heilig Volk) toegang te bieden. De genezende zang van de Navajo, die bij de
tekening hoort, heeft betrekking op het uiterst wankele evenwich tussen mensen en geesten
(Owusu, 105). In een andere zandtekening van de Navajo, die wordt gebruikt in de
genezingsceremonie van de Shooting Chant, worden de vier dondergeesten, die bij de vier
windstreken horen, afgebeeld. Als teken van hun grote macht schieten uit hun voeten en
vleugels bliksems en op hun lichamen zijn veel strepen geschilderd, die de regenboog
voorstellen (Osuwu, 107). Op een ander genezingsbeeld voor innerlijke en uiterlijke harmonie
van de Navajo zijn vier vrouwelijke figuren afgebeeld, die staan voor de vier windstreken en
de vier elementen. Dit beeld wordt ingekaderd en beschermd door de geest van de regenboog.
Naar het oosten wordt de toegangspoort (tussen kop en staart van de regenboog) bewaakt door
twee waterwezens (Owusu, 109). Ook de figuren van het universele symbool van de
samenwerking van de mannelijke en vrouwelijke energieën wordt ter bescherming omgeven
door een regenboog, die naar het oosten geopend is opdat de geestelijke wezens die in de

183 Internet: Le Zoulou d'Afrique du Sud nomme l'arc-en-ciel " the Queen Arch " parce que c'est une des
charpentes qui soutient la maison de la Reine du ciel.
184 Mélusine II, 14 naar Callaway, Nurs. Tales of the Zulus, I, 294.
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afbeelding worden aangeroepen kunnen binnenkomen. In alle Navajo-beelden ligt het oosten
boven en wordt bewaakt door mythische gestalten, beschermgeesten of voorwerpen (Os. 113).
Ook het genezingsbeeld van de Navajo bij lichamelijk letsel dat door bliksem of water is
beroorzaakt, is het beeld van de 4 waterschepselen, omgeven door de regenboog met de open
naar het oosten gerichte zijde, bewaakt door twee gestileerde medicijnbuidels (Os. 115).
In de oorsprongsgeschiedenis van de medicijnhut uit de Dakota-mythologie kwam Wakan
Tanka (de hoogste god) op een regenboog naar de oerzee, waarna hij een rib uit zijn
rechterzijde rukte en die in de zee wierp. Daaruit ontstonden de mannelijke Unktehi en op
dezelfde wijze schiep hij uit de linkerrib de vrouwelijke Unktehi. Na de terugkeer van Wakan
Tanka naar de hemel, zwommen beide dieren (de Unktehi’s zijn gigantische wezens in
rundergedaante in de mythologie van de Sioux) naar het westen, waar ze de medicijnhut
inrichtten op land dat plotseling opdook (Os. 131).
Bij de Shoshoni Indianen is het firmament een koepel van ijs waartegen de regenboog, een
gigantische slang, zijn rug wrijft. IJsdeeltjes worden aldus afgeschraapt en vallen op de aarde,
in de winter als sneeuw, in de zomer als regen.185

Iroquois:
The most important among the chief gods of the Iroquois are Thunder, Wind and Echo. Hiro,
the Thunder spirit, is the guardian of the sky. Armed with a powerful bow and arrows of fire
he destroys all harmful things. His wife is the Rainbow.186

In de oude Chinese voorstelling is de regenboog de stut van het hemelgewelf. De boze geest
Kon-kong stootte een zuil van het hemelgewelf om, maar Nin-hoa, de echtgenote van de
goede god Fohi, schoof de regenboog, om de zinkende hemel weer te stutten. De moeder van
Fohi, de goddelijke Hoa-sü, had reeds betrekking met de regenboog. Toen zij rustte in zachte
sluimer, zweefde een regenboog stilletjes naderbij, omgaf haar van alle zijden en verwekte op
magische wijze Fohi bij haar.187

In de Tibetaanse Bon-overlevering wordt Tönpa Shenrap, de verheven priester, beschouwd als
een god en de grondlegger van hun godsdienst. Om zijn eigen geboorte te bewerkstelligen,
liet Shenrap in de gedaante van een regenboog zijn licht in het lichaam van een turkooizen
koekoek schijnen, die neerstreek op het hoofd van de goddelijke vrouwe Zangtsa Ringtsun, de
Koningin van de Lucht, die daardoor in verwachting raakte.188

Volgens de Klu-bum, een verzameling verhalen over de watergeesten, vormde de [oer]leegte
zich om tot een blauwe schittering; deze werd een regenboog die overging in stoom. Daaruit
sloeg dauw neer die tenslotte tot een tere glans werd waaruit een ei ontstond[, de kosmos].189

(In het verhaal van het Regenboogkind dient een grot als symbolisch ei, een wijkplaats waarin
een kind wordt geboren uit een regenboog.) De koning van Zhangzhung bezat veel rijkdom
maar geen zoon. Een van zijn olifanten ging geregeld naar de bergen [d.w.z. was spoorloos]
en zijn spoor wordt op een dag gevolgd door de kornak, de olifantenleider. Hij ging de berg
Kailash op, waar hij de olifant aantrof, verrukt luisterend naar muziek uit de Sala Bapug-grot.
De kornak meldde het de koning, die met zijn vrouw en ministers naar de plek ging en de
rotsblokken voor de ingang van de grot liet verwijderen. In de grot vonden ze een achtjarig
kind, gevormd uit het licht van een regenboog. Toen de koning het lichtende kind vroeg waar
het vandaan kwam, zei hij: ‘Mijn vader is de leegte, mijn moeder is de dageraad van heldere
wijsheid. Ik kom van de niet-geborenen en ga naar de niet-gehinderden. Ik heet de
185 Boyer 1959, 25 (This reminds one somewhat of the fable of the bow as the razor which shaves the heavens.)
186 Larousse Encyclopedia of Mythology 1974, 429f.
187 Wenzel, 237f. // Int. Un arc en ciel apparait dans le ciel au moment de la naissance de Fou-hi.
188 Clifford Bishop, in: Allan 1998a, 32.
189 Clifford Bishop, in: Allan 1998a, 60.
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Onvergankelijke, die bekleed is met onsterfelijkheid en ik ben gekomen voor alle levende
wezens.’ De koning was verrukt en smeekte het kind zijn pleegzoon te worden, maar de
jongen zegende hem en zijn vrouw en verdween als een regenboog weer in de hemel. (Het
jaar erop kreeg de koningin een zoon, Dranpa Namka, die werd beschouwd als de reïncarnatie
van een onsterfelijke.)190

De regenboog verschijnt en verdwijnt en vormt zo, aldus de bonpo’s, een tijdelijke verbinding
met de hemel. Volgens de Bon-aanhangers daalden de eerste Tibetaanse koningen uit de
hemel af naar de aarde langs de dmu, een koord dat de mensenwereld en het hemelrijk
verbond. De dmu, die soms als een touw, soms als een regenboog of een zuil van wind, rook
of wolken wordt beschreven. De dmu was niet alleen een brug voor de goden naar hun aardse
onderdanen, maar ook de hoop van de mens op het gezag en de steun van de goden.191

Een regenboog is de trap van zeven kleuren waarlangs de Boeddha naar de hemel opklom.192

In de weidverbreide geloofsleer van de Boeddha vinden we de regenboog toegepast op de
hele schepping: de wereld is verdeeld in boven elkaar gelegen regionen met ieder een eigen
kleur van de regenboog. De wereld zelf is slechts een grote regenboog. Dezelfde voorstelling
is te zien in West Azië. De 7-voudige muren van Ecbatana droegen de 7 kleuren van de
regenboog en waren een symbool van de hemel en de sferen waarin deze door de 7 planeten
werd verdeeld.193 
Tibetaanse rolschilderijen, de beroemde thangka’s, hangen aan overdadig versierde pilaren.
Zo’n thangka, een zeer kenmerkende vorm van Tibetaanse kunst, bestaat uit een miniatuur-
schildering op zijde of linnen en worden niet alleen in tempels en kloosters aangetroffen, maar
ook in veel private woningen. Ze beelden over het algemeen de Boeddhistische hemel af met
zijn goddelijke bewoners, zowel goed als kwaad. Het schilderen van de thangka’s is
onderworpen aan vaste regels en reguleringen, die eeuwenlang zorgvuldig in acht zijn
genomen. Dit geldt ook voor de uiterlijke vorm van deze rolschilderijen. Aan de bovenrand en
de onderrand hebben ze een ronde staf met een versierde knop. Het schilderij zelf is omzoomd
met brocade en ze hebben gewoonlijk rode en gele zijden linten aan de zijden hangen. Deze
linten symboliseren een regenboog en zijn bedoeld om de vrome toeschouwer van de thangka
te verbinden met die verwijderde hemel waarvan de mysteriën aan hem worden onthuld op
het schilderij. Een thangka is gemakkelijk op te rollen met behulp van de twee staven. Het
opgehangen schilderij wordt beschermd door een zijden gordijn tegen ongeoorloofde blikken
en ook tegen de zwartmakende rook van de talloze boterlampen die in iedere Tibetaanse
tempel branden. Wanneer het gordijn van de thangka wordt opgetild om de afbeelding te
tonen tijdens een ceremonie, wordt het bijeengenomen zijdegordijn vastgemaakt aan de
bovenrand van het rolschilderij om een soort van baldakijn te vormen.194

Voor de oude Grieken was het de weg, waarlangs Iris de bode van de goden, zich bewoog. In
Nieuw-Zeeland is het een trap, waarlangs de leiders klimmen om naar de hemel te gaan,
terwijl in de Filippijnen het een trap is ...
In Servië zegt men als het dondert, dat Sint Elia over het hemelgewelf rijdt met zijn wagen en
dat de regenboog de brug is, waarlangs hij naar de aarde afdaalt. In Letland wordt geloofd dat
het de lange weg is waarlangs de heiligen op de aarde afdalen om de mensen voorspoed en
geluk te brengen, maar ook om te straffen.195

190 Clifford Bishop, in: Allan 1998a, 62.
191 Michael Kerrigan, in: Allan 1998a, 84.
192 Beccaria 1995, 70.
193 Wenzel, 238. De wereld is Maya = illusie, net als de regenboog.
194 Nebesky-Wojkowitz, 20.
195 Beccaria 1995, 70.

Cor Hendriks, Regenboognamen, PDF 8-2-18 40

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


In de Pseudo-Plutarch wordt de regenboog beschreven als dier met een stierekop, dat het
water van de rivieren drinkt. In Ovidius’ Metamorphosen (I, 271) pompt Iris het water om de
regenwolken te voeden. In Propercius (Elegie III, 5) drinkt de regenboog het water van de
regen, en in Virgilius’ Georgica (I, 380f) staat te lezen: bibit ingens arcus (drinkt de enorme
boog).196

In de oudheidense mythologie van de Lithouwers vernielde de god Pramzimas de verdorven
wereld door een zondvloed. Alleen een zeer bejaard mensenpaar bleef over en was zeer
verdrietig, aangezien het geen nakomelingen had om zich over te verheugen. Toen verscheen
hen Linrmine, de regenboog, troostte hen en raadde hen aan over de gebeenten van de aarde
(stenen) te springen [vgl. het stenen gooien van Deukalion en Pyrrha]. Dat deden ze en er
ontstonden 9 jonge mensenparen.197

Dahomey (Benin): 
Bij de Nago’s aan de Afrikaanse kust is de regenboog, aïdo-khouédo, een enorme slang die
leeft op de bodem van de oceaan, waar hij zich vult met water.198 Bij de Dahomans betekent
het woord danh zowel een serpent als een regenboog, die een object van verering is.
Aydowhe-do, gewoonlijk danh genoemd, de hemelse slang die het graan van Popo maakt en
de mens rijkdom geeft, is de regenboog. Nabij de hoofdstad is een vijver genaamd Danh-to-
men, ‘serpent (of: regenboog) in het water’.199 Bij de Fon in Dahomey is Dan de zoon van de
Aarde (Mahu, het vrouwelijk principe) en de Hemel (Lisa, het mannelijk principe). Hij kan
diverse gedaantes aannemen, waarvan de bekendste Dan Ayido Hwedo, de Regenboog, is, die
de wereld omcirkelt om de diverse delen te integreren, en wordt gesymboliseerd door een
zichzelf in de staart bijtende slang. De koning wordt vergeleken met Dan Ayido Hwedo, de
hemelse serpent, want hij is de steunpilaar van de samenleving, zoals de regenboog de steun
van de wereld is; en hij is ook het principe van het maatschappelijke leven zoals Dan het
principe is van het kosmische leven. Net als Dan, de regenboog, verandert de koning van
kleur, dat wil zeggen dat hij nooit sterft, maar herboren wordt in zijn opvolger. En zoals Dan
de vader van de vruchtbaarheid is, zo is de koning de vader van zijn koninklijke rijkdom.200

De dubbele regenboog is ook te zien in de mythologie van de Fon in Dahomey. Het is een
symbool van de slang, het rode deel is het mannelijk deel van de slang en het blauw het
vrouwelijk deel. De slang, die de aarde draagt, is vaak in dubbele vorm: één slang is
gekronkeld rond het onderaardse (de 4 pilaren die de hemel dragen ondersteunend) terwijl de
andere aan de hemel verschijnt. Het idee dat schatten te vinden zijn, ‘waar de regenboog
eindigt’, is wijdverbreid. De schat kan de heldere Aggrey-kralen zijn, die zeer gezocht zijn
voor decoratie. Of het is goud, dat wordt opgegraven uit de bergen en ‘de slangs rijkdom’
wordt genoemd.201

196 Beccaria 1995, 73. Vertaling C. van Zuylichem (1979, 12): ‘trekt de regenboog het water tot zich’ (een van de
voortekens van regen).
197 Menzel, 240: Nach Narbutta in Hanusch erst in diesen Tagen erschienenem Slavischen Mythus S. 235. In het
Grieks (van Deukalion) werkt de voorstelling laos = volk; laas = steen.
198 Mélusine II, 14: J.E. Bouche, La Réligion des nègres africains, en particulier des Djedjis et des Nagos, 1874.
199 Mélusine II, 14 naar Callaway, Nurs. Tales of the Zulus, I, 295; Burton, Mission to Gelele, II, 148, 242..
200 R. Bastide, in: Grimal 1974, 532, 540; cf. Larousse Encyclopedia of Mythology 1974, 484f (bronze snake
bracelet from Dahomey): The Rainbow Snake, servant of Thunder, is considered as a beneficient spirit. The
celestial Rainbow Snake, Dan Ayido Hwedo, encircles the world to integrate and unify its various parts. Cf: The
Fang of Gabon (Africa) are initiated into the religion by a “transcendent experience when they arrive at the
rainbow's center, for there they can see both the entire circle of the rainbow and of the earth, signaling the
success of their vision.” The Fang also prohibit their children from looking at the rainbow. (Bron: Internet: naar:
Raymond L. Lee Jr. and Alistair B. Fraser, The Rainbow Bridge: Rainbows in Art, Myth, and Science, Bellingham
2001).
201 Parrinder 1967, 76.
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Nana-Buluku is een goddelijk wezen uit West-Afrika, dat noch mannelijk noch vrouwelijk is.
Voor de schepping trok deze godheid rond in de bek van de reusachtige regenboogslang Aido
Hwedo om de wereld te vormen. Telkens als zij halt hielden om uit te rusten, ontlastte de
slang zich, met de vorming van de bergen tot gevolg. Rivieren en valleien zouden
overblijfselen zijn van het pad van deze slang. Toen de wereld af was, vreesde Nana-Buluku
dat de aarde onder het gewicht van de schepping zou kantelen. Daarom vroeg de god aan de
slang om zich op te rollen en als een band onder de wereld te gaan liggen. De regenboogslang
kon echter niet goed tegen de warmte; daarom schiep Nana-Buluku een oceaan bij hem in de
buurt, zodat de regenboogslang het niet al te heet zou krijgen. Om af te koelen ging zij dan
even verliggen. Door die beweging ontstond er een aardbeving. Aangezien de regenboogslang
ook moest eten, beval Nana-Buluku rode apen ijzeren staven uit de aarde te halen, die kon de
regenboogslang dan eten. Vroeg of laat zal het ijzer op zijn. Dan begint de regenboogslang
met het opeten van zijn eigen staart. Omdat hij zo’n honger heeft eet hij met schokkerige
snelle bewegingen. Dan raakt de aarde uit evenwicht en zal de aarde door het grote gewicht
omvallen en in de oceaan glijden.202

Volgens de Luyia uit Kenia schiep God de regen en al het water op aarde kwam daarvandaan
[van die primordiale regen]. Om de regen te laten stoppen maakte God twee regenbogen, een
mannelijke, nauwe en een vrouwelijke, wijde. De mannelijke kan niet zelf de regen stoppen,
maar als hij als eerste verschijnt, gevolgd door de vrouwelijke, dan houdt de regen op.203

In Zuid Afrika moet iemand die de plek vindt waar de regenboog eindigt zo hard mogelijk
wegrennen anders wordt hij gedood.204

Sommigen zeggen dat het ongeluk brengt om op de regenboog te wijzen, want als je dat doet
wordt je vinger stijf. Maar de Ila uit Zambia wijzen naar de regenboog met een stamper om
hem te verjagen. Ze denken dat waar de regenboog eindigt een woeste ram die als vuur
brandt.205

De Zuid-Afrikaanse Zulu’s noemen de regenboog de ‘Boog van de Koningin’ (Queen’s
Arch), een van de balken die het huis van de hemelkoningin vormen. Sommige mensen
noemen hem een schaap, of een wezen dat met schapen leeft.206

De Kikuyu van Kenia zeggen dat het een boos dier is, dat ’s nachts naar buiten komt om mens
en dier te eten. De Masay van Kenia zeggen dat er zo’n wezen was, dat in Lake Naivasha,
waar de flamingo’s bijeenkomen, leefde en hun vee verslond, tot op het laatst de jonge
krijgers erin slaagden het te doden.207

De Chaga uit Kenia vertellen over een man die op zoek ging naar God om hem om wat vee te
vragen. Hij vond het einde van de regenboog en ging er staan bidden. Hij deed dit vaak, maar
er kwam geen vee. In zijn boosheid sneed hij met zijn speer de regenboog middendoor. De
ene helft van de regenboog vloog omhoog naar de hemel en de andere helft maakte een diep
gat in de grond. De man verdween, maar anderen vonden het gat en daalden af naar de
onderwereld en vonden een rijk land, met veel vee, en om hun woorden te bewijzen brachten
ze schalen vol melk mee. Maar toen anderen afdaalden, troffen ze er leeuwen aan en vluchtten
met lege handen terug.208

202 Wikipedia, de vrije encyclopedie: Nana-Buluku, Aido-Hwedo. Na de schepping baarde Nana-Buluku een
tweeling; Mawu, de maan die 's nachts leeft, en Lisa, de zon die over de dag regeert. Deze tweeling schiep de
mens en kreeg samen 14 kinderen; de Vodu, de mindere goden.
203 Parrinder 1967, 76.
204 Parrinder 1967, 77.
205 Parrinder 1967, 77.
206 Parrinder 1967, 77.
207 Parrinder 1967, 77.
208 Parrinder 1967, 77, die opmerkt: ‘This resembles other stories, of two kinds of people visiting the underworld
or heaven.’ Cf. AT 301.
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De religie van de Bambara wordt beschreven door Germaine Dieterlen, maar de regenboog
speelt er geen duidelijke rol. De regenboog is net als de regen, de donder en de bliksem een
getuigenis van de acties van Faro (‘God’). De Bambara kennen een ‘science des bandes’. Zo
representeert een witte band Faro, wit en stralend als de hemel en de stralen van de zon,
terwijl een indigo band staat voor het duistere en de onzuiverheid. De band kayo, waarin de
twee kleuren wit en indigo tezamen komen, representeert de regenboog: de witte intervallen
zijn een uitdrukking van het woord en van de zuiverheid. Een offeraar draagt er een stuk van
op zijn kleren om aan te geven dat hij besneden is, jager en waarachtig in zijn gebaren en zijn
voorstellen. Men hangt een band aan de poort van de gang ten noorden van het dorp om de
bewoners te beschermen tegen gevaren van buiten. Een man droomt ervan wanneer hij ziek is
of onderworpen aan ernstige familiale of financiële schade. Op de altaars, op de poorten
worden de kleuren gerepresenteerd door gierstpap, bloed, sap van kolanoten. Aangezien de
regenboog de regen verspert en het water ophoudt, mag de kayo-band niet nabij een rivier
gedragen worden noch tijdens sexuele betrekkingen, want zij (de band) is het verbod van
Faro.209

Bij de Ghanese Ashanti spelen stoelen een belangrijke rol en al die stoelen dragen en eigen
naam, vaak vol symboliek. Er is bijvoorbeeld de Kontonkurowi Dwa, hetgeen letterlijk
‘cirkelvormige regenboogstoel’ betekent. Hiermee wordt verwezen naar een bekend Ashanti-
spreekwoord dat luidt: ‘de regenboog bevindt zich rond de nek van ieder volk’. Dit gezegde is
voor tweeërlei uitleg vatbaar. Sommigen zeggen dat het de koning die deze stoel mag
gebruiken eraan moet herinneren dat ook hij eens zal sterven, al bezit hij nog zoveel macht.
Volgens anderen is het eerder een symbool van de macht die de koning heeft over iedereen in
Ashanti.210 Parrinder remarks in an article about ‘God in African Mythology’: Sometimes the
Supreme Being has attributes of the storm, and among the Ashanti the thunderbolt is called
“God’s axe” and the rainbow “God’s arch” [why not ‘bow’ to keep in style with the ‘axe’?].211

Inca
The deities grouped about the pair Sun (Inti) and Moon (Mama Quilla) and looked upon as
their attendants were greatly venerated. Among them were Cuycha the Rainbow, and Catequil
the thunder and lightning god.212

De zes kapellen van de Corichancha boden alleen onderdak aan Inka-goden. Naast Inti waren
dit de maangodin Mama Kilya, de dondergod Illapa, de Regenboog, de Plejaden en de planeet
Venus.213

Bij de oude Peruvianen was de regenboog een der dienaren van de Zon en werd vereerd.214 In
alle tempels van het oude koninkrijk Quito was een plek aan hem gewijd.215

209 Dieterlen, Germaine, Essai sur la Religion Bambara, Paris 1988, 67; 133: ‘elle est l’interdit de Faro’. De tekst
is onduidelijk; heeft heel de tekst betrekking op de kayo-band?
210 Sophie Stam, ‘Stoelen met een ziel’, in: Bres 137, aug/sept 1989, 93.
211 Parrinder, E.G., ‘God in African Mythology’, in: Kitagawa, Joseph M. & Charles H. Long (eds.), Myths and
Symbols. Studies in honor of Mircea Eliade, Chicago & London 1969, 111-125, here: 120.
212 Larousse Encyclopedia of Mythology 1974, 442.
213 Allan, Tony, ‘Het rijk van de zon’, in: Allan 1998b, 73
214 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Garcilaso, Commentarios, 63; Acosta, Indias, 309).
215 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Velasco, Quito, 130); Menzel, 238: Auch im alten Peru gab es einen bunt
mit allen Farben bemalten Tempel, der […] ausschließlich dem Regenbogen (Cuychu) geweiht war. // Internet:
Pour les Incas, l'arc-en-ciel était un serpent céleste mythique. recueilli par les hommes sous la forme d'un
vermisseau. Il est devenu gigantesque à force de manger, ce pourquoi il a fallu le tuer parce qu'il imposait qu'on
lui donne des coeurs humains à manger. Les couleurs vives de certains oiseaux viennent du fait que leurs
ancêtres se sont trempés dans le sang de ce serpent géant. // Il est néfaste chez les Incas et représente un serpent
céleste. Recueilli par les hommes quand il n'était qu'un vermisseau, à force de manger il prit des proportions
gigantesques. Les hommes furent contraints de le tuer parce qu'il exigeait des cœurs humains pour sa nourriture.
Les oiseaux se trempèrent dans son sang et leur plumage se teinta des couleurs vives de l'arc-en-ciel.
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Zondvloed-mythe van de Chibcha
De mensen op de vlakte van Bogotá wekten met hun geklaag en ongehoorzaamheid de toorn
op van Chibchacum, die in zijn woede een verwoestende overstroming op de streek losliet. De
mensen riepen toen de hulp in van hun zonnegod Bochica. Deze verscheen op een regenboog
die zich majestueus over de stad Soacha welfde. Hij bracht de zon tevoorschijn om het land te
laten opdrogen en sloeg toen met zijn gouden staf een kloof in de berg Tequendama, zodat het
water kon wegstromen. Bochica verbande Chibchacum naar de Onderwereld, waar hij de
aarde op zijn schouders moet torsen (oorzaak van aardbevingen). De regenboog was het teken
dat de Chibcha waren behoed voor de overstroming en sindsdien vereerden zij de regenboog
als de godin Chuchaviva. Ze baden om verlossing van de vloek van Chibchacum, die vanuit
de Onderwereld had verordend dat de regenboog ook een voorbode van de dood zou zijn.216

Chicheviva, de regenboog, werd aangeroepen door koortslijders en door vrouwen bij de
bevalling; aan haar werden snaragden geofferd.217

Evenals andere Zuidamerikaanse volken geloven de Canelos Quicha in Ecuador, dat de
reuzenanaconda, die in rivieren leeft, de wateren met de hemel verbindt door zich te
veranderen in een regenboog.218

Iureke en Shikiemona, de heldentweeling van de Makiritare, werden geboren uit twee eieren,
die op aarde vielen toen hun moeder, de regenboogslang, door jagers werd neergeschoten.219

Lévi-Straus en de Regenboog
In Zuid Amerika heeft de regenboog een dubbele betekenis. Enerzijds, zoals elders, kondigt
hij het einde van de regen aan; anderzijds wordt hij verantwoordelijk gehouden voor ziekten
en diverse natuurrampen. Volgens de Timbara heeft de regenboog zijn twee uiteinden in de
open bekken van twee sucuriju-slangen, die verantwoordelijk zijn voor de regen. Hij
verschijnt als een teken dat de regen is opgehouden. Wanneer de regenboog verdwijnt, rijzen
twee aalachtige vissen, puppeyre (Port. muçum), op naar de hemel, waar ze in een watergat
vallen. Wanneer een zware regen valt, vallen ze weer terug in het aardse water.
(Van Guiana tot de Gran Chao): ‘De regenboog maakt de Carib ziek wanneer hij daarboven
niets te eten vindt... Wanneer hij aan hen verschijnt, terwijl ze op het land zijn, verbergen ze
zich in hun huizen en denken dat het een vreemde en baasloze geest is die op zoek is naar
iemand om te doden. In de Gran Chao hebben de Vilela een mythe over een verlegen,
eenzame jongen die gewoon was op vogels te jagen en die veranderde in een veelkleurige en
dodelijke serpent, de regenboog. Lehmann-Nitsche, die diverse versies van deze myth heeft
gepubliceerd, heeft ook aangetoond hoe vaak in Zuid Amerika de regenboog wordt gelijk
gesteld met een slang (R&C 246)
In een studie van de mythologische voorstellingen van de regenboog in het Amazone-gebied
benadrukte Tastevin dat volgens zijn informanten de Boyusu-slang overdag verschijnt in de
gedaante van de regenboog en ’s nachts als een zwarte vlek in de Melkweg (R&C 246f).
De Katawishi onderscheiden twee regenbogen: Mawali in het westen en Tini in het oosten.
Tini en Mawali waren tweelingbroers, die de vloed veroorzaakten, die de hele wereld
overstroomde en alle levende mensen doodde op twee jonge meisjes na, die zij redden om hun
gezellinnen te zijn. Het is niet aan te raden hen recht in de ogen te zien: als je naar Mawali

216 Phillips, Charles, ‘Het rijk van de condor’, in: Allan 1998b, 33. Mogelijk hielp Bochica’s vrouw Chia, die
diens beschavingswerk belemmerde, Chibchacum met haar magie om de overstroming te ontketenen (want
volgens een aantal mythen was zij verantwoordelijk voor de overstroming). // Internet: chez les Chibcha
(Colombie), il protège les femmes enceintes (une divinité protectrice des femmes enceintes).
217 Goeje, C.H. de, in: Leeuw1948, II, 486: ‘Vermoedelijk gold hier, evenals in Guyana, de regenboog als het
aureool van den Watergeest of de Grote Slang der mythen.’
218 Bishop, Clifford, ‘De oerwoudvolken’, in: Allan 1998b, 111.
219 Bishop, Clifford, ‘De oerwoudvolken’, in: Allan 1998b, 124.
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kijkt, word je pafferig en lui en heb je geen geluk met jagen en vissen; wie naar Tini kijkt,
wordt onhandig en kan geen stap verzetten zonder te struikelen of een scherp iets pakken
zonder zich te snijden. De Mura geloven ook dat er twee regenbogen zijn, een ‘bovenste’ en
een ‘onderste’ (upper/lower). De Tucuna maken een onderscheid tussen oosterse en westerse
regenbogen en geloven dat beide onderwater-demonen zijn, de meesters van vis en
pottenbakkersklei respectivelijk (R&C 247).
De Gorotire zien de regenboog als ‘the great earth-oven’ waarin de vrouw van Bepkororoti,
de meester van stormen, haar maniok-taarten bakt (R&C 248).
In a Toba-mythe (M137) verschijnt de cultuurheld als een egoistische meester van vis en Vos
beweert zowel zijn rivaal als zijn opvolger te zijn. Om Vos te straffen voor zijn aanmatigende
inbeelding veroorzaakt de regenboog een vloed. Vos vlucht op de tak van een boom en
verandert daar in een termietennest, dat door mensen wordt vernietigd. Ten gevolge hiervan
worden de mensen bedreigd door een epidemie (R&C 249).
De Amazone Indianen geloven dat de regenboog niet alleen ziekten veroorzaakt maar ook
kliffen doet instorten (R&C 257).
(In M145): Een jonge duiker stierf, omdat hij was beschoten tijdens een duik met een pijl door
Keyemen, de regenboog in de gedaante van een enorme waterslang: hij is de grootvader van
watervogels en de ingang van zijn onderaards verblijf was op de bodem van de poel waar de
fatale visexpeditie plaats had. Twee duikvogels (Colymbus soort) besloten nadat andere dieren
vergeefs hadden geprobeerd te duiken wraak te nemen voor de dood van de jongen, doken
naar de bodem van de poel en doodden Keyemen (R&C 262). Nadat de regenboog/slang was
gedood door de vogels, kwamen al de dieren bijeen en deelden veelkleurige huiden uit (302).
Een Toba-mythe (M174) kan worden vergeleken met de Tsimshian-mythe, aangezien de
woede van de regenboog bij het vervuilen van zijn water, dat was gedronken door een
menstruerend meisje, de vloed veroorzaakte, waarin al de Indianen ten onder gingen: ‘De
lijken werden geel, groen of zwart, en vogels in allerlei kleuren, zwart, wit en groen, vlogen
op’ (R&C 305).
M173 (Vileva in the Bolivian area of the Gran Chaco): ‘Hoe de vogels hun kleurige pluimage
verkregen’: De zoon van een weduwe deed niets anders dan de hele dag op vogels jagen
(ondanks de waarschuwing van zijn moeder). Op een dag vond hij aan de waterrand kleurige
stenen en maakte een [veelkleurige] halsketen. Nauwelijks had hij hem om zijn nek gedaan of
hij veranderde in een slang. Hij vluchtte in een boom, waar hij al groter en groter werd en tot
een kannibalistisch monster werd dat een voor een de dorpen uitroeide. Een Indiaan besloot
het tegen hem op te nemen en een gevecht tussen hen begon. Ondanks de hulp van de duif
stond de man op het punt ten onder te gaan, toen al de vogels hem te hulp kwamen. De aanval
van de vogels was zonder succes totdat een machtige familie van de dwerguilen, die tot dan
toe zich afzijdig had gehouden, meedeed. Zij vielen het monster aan en verblindden het. De
andere vogels maakten het af, ontleedden het en bevrijdden de slachtoffers, waarvan vele nog
in leven waren. Kort daarna regende het en het monsters lichaam verscheen in de lucht in de
gedaante van een regenboog, die sinds die tijd altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan (304f).
In een Maya-verhaal wordt een in de steek gelaten verloofde, wier naam ‘Tante Regenboog’
kan betekenen, na haar dood veranderd in een bedriegende godheid, die reizigers betovert,
dan in een slang verandert, die haar slachtoffer fijnknijpt (323 n. 22).
In een mythe van de Cashinawa (M393: ‘The origin of the moon’) wordt een man vermoord en
zijn afgehakte hoofd leidt een leven van zich zelf, iedereen schrik aanjagend. Uiteindelijk
vraagt het hoofd wat hij zal worden en een groot aantal zaken passeert de revue, totdat het
uiteindelijk besluit: ‘Met mijn bloed zal ik de regenboog maken, het pad van de vijanden; met
mijn ogen zal ik de sterren maken en met mijn hoofd de maan. En dan zullen jullie vrouwen
en dochters bloeden.’ Het hoofd verzamelde zijn bloed in een schaal en besprinkelde de hemel
ermee. Terwijl het stroomde, markeerde het bloed het pad van de vreemdelingen. Het hoofd
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rukte zijn ogen uit, die de ontelbare sterren werden. De ballen draad (die de anderen ernaar
hadden gegooid) gaf het aan de gier, die ze gebruikte om het hoofd op te hijsen naar het
hoogste punt in de hemel. De Indianen kwamen allemaal hun hutten uit om zich te vergapen
aan de regenboog en, toen de nacht viel, aan de volle maan en de sterren, die voor de eerste
keer schenen. Toen begonnen de vrouwen hun ongesteldheid te krijgen, hun mannen
copuleerden met hen en ze werden zwanger (OTM 96).
In een andere versie van dezelfde mythe (M394: ‘The origin of the moon’) heerst er totale
duisternis. Een meisje dat niet wilde trouwen wordt door haar moeder eerst verjaagd en als ze
terugkomt het hoofd afgesneden, dat over de grond wegrolde. Ook hier vraagt het hoofd zich
af wat het zal worden. Het besluit de maan te worden zaodat iedereen het kan zien vanuit de
verte. Ze vraagt haar moeder om ballen draad en liet zich door de gier naar de hemel optillen.
De ogen van de onthoofde vrouw werden de sterren en haar bloed de regenboog. Sindsdien
zouden vrouwen iedere maand bloeden, daarna zou het bloed klonteren en kinderen met
zwarte lijven zouden hen geboren worden. Maar als het sperma klonterde, zouden de kinderen
wit worden geboren (OTM 97).
In Bolivia richten de inboorlingen vervloekingen tot de regenboog, omdat hij hen ziekten
aankondigt. Bij de Caraïben voedt hij zich met vissen, hagedissen, duiven en kolibries;
wanneer hij niets te eten vindt in de hemel, stuurt hij ziekten naar de mensen en verschijnt op
de aarde om een van zijn slachtoffers te laten sterven.220 De Sumu van Honduras en Nigaragua
spreken soms simpelweg van de regenboog als walasa aniwe ‘de duivel is boos’. Dan
verstoppen ze hun kinderen in hun hutten om te voorkomen dat ze kijken of wijzen naar de
regenboog.221

Stegemann kan niet zeggen of de duiding van de regenboog als slang bij Indianen van Nevada
of als enorme waterslang bij de Zuid-Amerikaanse Bororó dit wezen goddelijke macht
toewijst.222

Bij de Toba Indianen is de regenboog een hemelse slang. Eerst was hij de mensen bekend als
een kleine aardworm, maar hij at zoveel dan hij uitgroeide tot gigantische proporties. Op het
laatst moesten de mensen hem doden, omdat hij om mensenharten vroeg om zijn trek te
stillen. Vogels kwamen en baadden in zijn bloed en hun pluimage nam de levendige kleuren
van de regenboog aan.223

In Amazonië zijn erotische mythen verzameld en gepubliceerd door de antropologe Betty
Mindlin. Een verhaal, afkomstig van de Macurap, is getiteld ‘Les Botchatoniã, les femmes de
l’arc-en-ciel’. Het verhaal begint met een uitzonderlijke uitgangspositie: alle vrouwen zijn
verliefd (amourachées) op een wezen dat op de bodem van de wateren leeft en dat zij
Amatchoutché noemen. Ze zijn helemaal gek van hem en hebben hun mannen en kinderen in
de steek gelaten. De verlaten mannen zijn droef en storten zich geheel op de jacht, terwijl hun
vrouwen een leven leiden van oude vrijsters (vieille filles). De kinderen maken het door de
mannen meegebrachte wild klaar en schuimen door het woud. Op een dag zijn ze nabij de
rivier aan het pijlschieten en zien een kleine jacaré (vogel?) in een boom zitten en willen hem
schieten. Maar hun pijltjes zijn te klein en de jacaré beweegt geen vin. Dan besluiten ze het
dier in het water te duwen, hetgeen lukt, maar ze vallen zelf ook op de bodem van de rivier.
Er blijken daar vele lieden te zijn, vrouwen die op hun moeders lijken en die hen vriendelijk
ontvangen en te eten en te drinken geven: maispap, vis en caouim. Deze vrouwen behoren tot
het volk van de Regenboog – Botchatoniã – tovervrouwen (femmes ensorcelées). Na de
kinderen goed te hebben verzorgd stuurden ze hen terug naar de mannen, beladen met eten en
220 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (d’Orbigny, Amér. mérid., III, 208; De La Borde, Caraïbes, 9).
221 Bron: Internet (naar: Raymond L. Lee Jr. and Alistair B. Fraser, The Rainbow Bridge: Rainbows in Art, Myth, and
Science, Bellingham 2001).
222 Stegemann, in: HDA VII, 587: Urquell 4, 1893, 262.
223 A. Métraux, in: Grimal 1974, 490.
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aarden potten vol met caouim. Ze moeten hun vaders uitleggen dat de caouim is bereid door
echte lieden niet door een dier of een boze geest als Tchopokod. De kinderen brengen de
spullen naar het kamp en vertellen wat de Regenboogvrouwen tegen hen hebben gezegd. En
alle mannen eten van de caouim op één wantrouwende na die zich hield bij zijn zelfgevangen
wild. De anderen zijn zeer enthousiast en sturen de kinderen om meer. Zij gaan nogmaals naar
de vrouwen op de bodem van de rivier en brengen nieuwe caouim, maniocpap en vis mee. De
mannen smullen, ook de ene wantrouwende, en dit gaat zo enige dagen door en de mannen
krijgen zin om met de Regenboogvrouwen kennis te maken. Ze zeggen de kinderen hun
komst aan te kondigen en gaan op jacht om niet met lege handen aan te hoeven komen. Ze
maken pakketten van het gevangen wild en gaan naar de rivier, waar ze al van verre het
feestgedruis horen. Dagen en dagen brengen de mannen door op de bodem van de wateren
met dansen, zuipen en soeroekeren met de mooie tovervrouwen. Als op een keer de caouim
op is, besluiten ze te gaan jagen en de vrouwen beloven op hen te wachten en ondertussen
nieuwe caouim en andere goede dingen te maken. Er is echter wat met die caouim, want de
vrouwen drinken er zelf niet van. De cacique (het stamhoofd) beveelt Socó de zaak in de
gaten te houden. Ondertussen zijn de vrouwen tot inkeer gekomen en zijn teruggegaan naar
het dorp. Bij de rivier gekomen horen ze het feestgedruis op de bodem van de wateren, zien
de bubbels aan de oppervlakte en begrijpen dat andere vrouwen cacouim voor hun mannen
maken. Ze gaan naar hun hutten en besluiten zich te ontdoen van Amatchoutché. Maar hun
mannen krijgen ze er niet mee terug; die blijven voor altijd bij Regenboogvolk op de bodem
van de wateren, feestend met de botchatoniã-vrouwen. En de vrouwen moeten op zoek gaan
naar nieuwe mannen.224

De verleidende vrouwen van het macurap-verhaal zijn die van het volk van de Regenboog. Bij
de Macurap is de regenboog een serpent en tegelijkertijd een brug tussen het rijk van de
levenden en dat van de doden. De doden moeten, volgens de macurap- en jabuti-tradities een
rivier oversteken met diepe wateren waarin de serpent Regenboog huist. Wanneer de zielen
hem roepen, verandert de serpent in een brug en laat hen naar het generzijds oversteken. In de
mythe van Botchatô is de liefde in zijn geheel vluchtig als de regenboog, illusoir, een
dwaalspoor, alsof de aarde, de zee en de hemel één geheel vormen, want de minnaars zijn
geesten van de bodem van de wateren.225

Lévi-Strauss hamert op het feit dat vaak de sterrenbeelden, de maan, de zon of de sterren in de
mythen verschijnen vanwege betrekkingen met menselijke wezens, in het bijzonder als gevolg
van de incest. De regenboog, die ook kleur, schildering, kunst, slang is, verbindt de incest aan
een zichtbaar fenomeen in de hemel. Binnen een hele grote groep mythen van het gebied zijn
de regenboog met zijn veelkleurige magie, en de zoetheid van de honing uitdrukkingen van de
incestueuze nabijheid tussen moeder en zoon. Zij zijn de uitdrukking van de stichting van een
nieuwe sociale orde (de Macurap of Jabuti die portugees spreken, spreken van ‘de nieuwe
wereld’) en het verschijnen van landbouwprodukten of tot dan toe onbekende wezens, zoals
de mais, de spin, de sperzieboon, de tapir en ander wild. De regenboog valt samen met de
serpent in deze mythologieën; denk bijvoorbeeld aan Oxumaré, de afrikaanse orishâ.
Sommige vertellers zeggen dat de kleuren van de serpent in de zon zeer vergelijkbaar zijn met
die van de regenboog. Een Suruí-mythe is die van het nog niet op huwbare leefde zijnde
meisje dat zwanger werd van het aanraken van een ei van de papa-mier. Haar zoon, in haar
buik, vraagt haar het rode lolongá-fruit te plukken. Ze gaat liggen, opent de benen en hij komt
naar buiten in de gedaante van een draad of de regenboog en laat van de grote boom een
mooie oogst neervallen. Op een dag betrappen de ouders hen en doorsnijden de regenboog –
224 Mindlin 2005, 21-25. Verteller: Iachouí Miton Pedro Moutoum Macurap. Andere vertellers in portugees en in
macurap: Bouraïni Andere Macurap en Menkaïká Jouraci Macurap.
225 Mindlin 2005, 269f: Par conséquent, s’il est vrai que l’arc-en-ciel peut être un lien entre le présent et l’au-
delà, le ciel et la terre, ceux-ci doivent rester des domaines séparés, tout comme c’est une transgression que les
hommes ou les femmes aient une vie commune avec les esprits. L’orde cosmique est lié aux règles amoureuses.
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de zoon gaat in de hemel, maar een klein stukje blijft  om de zwangerschap van het meisje
voort te zetten. Het is dit stuk van de regenboog dat de mensen leert mais te planten en dat de
reden is dat celibataire vrouwen verdwalen in de velden en duiven worden. Deze mythe
bestaat met varianten bij de andere Tupi-volken van de Rondónia, de Gavião, Zoró, Arara,
Campé; vaak is de regenboog eenvoudig een serpent in de talrijke versies van de volken van
de Xingu, zoals de Kamaiurá of Mehinaku.226

Bij de Vuurlanders genaamd Yahgan bestaat volgens de missionarisberichten het geloof aan
een goede en een boze god; deze laatste, Curspic genaamd, de duivel, wreekt zich voor hun
onverschilligheid doordat hij hen met stormen, regen en sneeuw geselt. De regenboog geldt
daarbij als bode van zijn toorn: vrouwen en kinderen sidderen bij de aanblik van dit
hemelsteken, maar de mannen beschimpen hem en spugen naar hem. En een van Bove’s
gezellen, de geoloog D. Lovisato geeft ons ook het Yahgan-woord voor regenboog: ‘Wanneer
bij de Yahgan een vader zijn zoon verliest, dan noemt hij nooit diens naam. Is hij een
natuurlijke dood gestorven en was hij bij zijn leven goed en netjes, dan spreekt hij van hem
met Uatana, de Regenboog.’ Uatana is, aldus Pettazzoni, zeer vergelijkbaar met Watauineiwa
(‘de oude, die zich niet verandert’) oftewel de onveranderlijke God. De uitdrukking werd in
het bijzonder voor de Regenboog gebruikt, die als altijd levend en als veroorzaker van de
dood gold. Het woord werd ook gebruikt voor het aanduiden van de helden uit het verleden.
Ook werd Watauineiwa gezien als veroorzaker van de zondvloed. Hij is de ‘Doder daar boven
in de hemel’, ‘Degene die de toorn in de mensen plant en hen woedend maakt’; en wanneer
hij enerzijds vaak aangeroepen wordt, opdat hij een gunst bewijst of een kwaad verre houdt,
zo wordt hij toch anderzijds, wanneer iemand sterft, door de verwanten van de overledene
beschimpt en beledigd, precies zoals het ten tijde van Bove en Lovisatos met Uatana, de
Regenboog, of met de boze god (Curspic), wiens bode de Regenboog was, geschiedde.227

De Kaitish-stam in Centraal Australië gelooft dat de regenboog de zoon is van de regen en dat
hij met zorgzame toewijding als zoon probeert te voorkomen dat zijn vader op aarde valt. Dus
als de regenboog aan de hemel verschijnt op het moment dat regen nodig is, proberen zij de
regenboog weg te toveren.228

De Wik Kalkan van het Cape Yorkschiereiland vertellen het verhaal van de slangengod
Taipan, die ooit een man en machtige magiër was geweest die naar believen kon genezen of
doden. Hij had ook macht over de elementen: het weerlichtte en donderde op zijn bevel. Zijn
vrouwen waren de waterslangen Uka en Tuknampa en Mantya de doodsadder. Uit deze
huwelijken werd echter maar één kind geboren, een sterke zoon, die Taipan boven alles
beminde. Eens was de zoon op jacht, werd verliefd op de waterslang Tintauwa, de vrouw van
de blautonghagedis Wala, en vluchtte met haar. Wala haalde hen in en doodde Taipans zoon.
De magiër was ontroostbaar; hij riep zijn familie bij zich en besmeerde hen met het bloed van
zijn kind. Toen zond hij hen naar de diepten van de aarde, waar hij zich kort daarna bij hen
voegde. Zijn twee zusters stuurde hij naar de hoogste hemel. met de opdracht het rode bloed
van hun neef toe te voegen aan de kleuren van de regenboog. En daar is het bloed tot op
heden te zien als de diepste kleur van de boog van het leven, waarin het symbool staat voor
het regeneratieve menstruatiebloed.229

De Dauan in Arnhemland vertellen over de zwarte rotsslang Kurrichalpongo, de Regenboog-
slang. De door zijn buren bespotte oude man Nagacork zat onder een boom een lied te zingen
voor de zwarte rotsslang Kurrichalpongo. De slang hoorde hem en welfde zich uit de hemel
naar omlaag, als een veelkleurige boog boven de noordelijke bergen, zijn geboortegrond.

226 Mindlin 2005, 283f.
227 Pettazzoni 1960, 67f: Watauineiwa-sef ‘de grote oude [man] daarboven in de hemel’.
228 Boyer 1959, 26 naar Frazer, The Golden Bough, 19353, III, 258 (niet in mijn deel III uit 1911).
229 Michael Kerrigan, in: Allan 1999f, 31.
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Waar hij de grond raakte, boorde hij een gat in de oever van een billabong en bevrijdde zo een
woeste stroom die het hele gebied onder water zette. Nagacorks minachtende buren werden
meegesleurd door het water of redden zich door van gedaante te veranderen – ze vlogen op als
vogels of zwommen weg als vissen. Toen legde Kurrichalpongo eieren en daar kwamen jonge
Regenboogslangen uit die alle kanten op kropen. Op hun kronkelende, slingerende weg slepen
ze rivieren en billabongs uit, terwijl de grote Kurrichalpongo de rivier uitsneed die nu de
Wilton wordt genoemd. In Luralingi, aan de Hodgson, richtte de zwarte rotsslang zich hoog
op in de lucht, met flitsende ogen en een snel uit zijn bek schietende tong. De lucht werd
zwart en dreigend: een grote bliksem doorkliefde de hemel en donderend geraas vulde de
lucht. De bergen beefden in het schrikbarende rumoer, bomen knapten als twijgjes in een
plotselinge stormvlaag, regen viel in stromen neer en het water stortte zich door de bedding in
een razende vloedgolf die alles op zijn pad meesleurde. Talloze stammen werden in één klap
weggevaagd en hun land verviel aan de Djauan, Nagacorks zonen. Hun gewelddadige
geschiedenis indachtig hielden de Djauan de macht van de regenboogslang in ere, en voor ze
zijn water namen of op zoek naar vissen of schildpadden in zijn stroom stapten, vroegen ze
hem altijd eerst om toestemming.230

De Aboriginals vertellen het verhaal ‘Rainbow into Fish into Mountain’, waarin Regenboog
neerboog over een poel waar een prachtige vrouw bezig was waterlelies te verzamelen. Hij
was meteen verliefd en om bij haar te komen veranderde hij zich in een vis. Maar ze sloeg
met een stok naar hem, waarop hij opzwol en grote omvang aannam. ‘Een bunyip!’ riep de
vrouw verschrikt en rende weg, maar ze gleed uit en de vis was in een wip bij haar, tilde haar
op zijn rug en vloog met haar weg. Haar man zag haar vliegen en rende erachter aan. Toen de
vis moe was van het vliegen veranderde hij zich in een berg, die de vrouw vasthield met een
arm van steen. De man sloeg erop met zijn nulla-nulla en sneed half de nek van de regenboog-
berg-man door zodat deze de vrouw losliet. Het tweetal vluchtte weg, maar het was te laat,
want al de opgeslagen regenboog-kracht kwam vrij in een enorme veelkleurige flits en
veranderde de man en vrouw in steenpilaren.231

Over de Regenboog-slang doen bij de Aboriginals vele verhalen de ronde. In een ervan zijn
twee jongens, die te jong zijn om mee te mogen naar zee vanwege Thugine, de grote slang die
in de zee leeft, toch naar het strand gegaan, want ze geloven niet in de fabel. Ze zwemmen in
zee, maar worden gegrepen door de onderstroom en meegesleurd en gegrepen door Thugine,
die hen naar zijn hol in de diepte brengt. Toen de ouderen hun sporen naar de zee volgden,
zagen ze daar twee rotsen in zee staan en de leider zei: ‘Ze zijn gegrepen door Thugine, die
hen heeft veranderd in kale eilanden. En daar is Thugine zelf!’ Een briljante boog was over de
hemel gebogen, de beide rotseilanden omarmend.232

Een ander verhaal vertelt over de Regenboog-Slang en zijn vrouw, die ver weg in het Noord-
gebied wonen in een rivier die in de Golf van Carpentaria uitstroomt. Regenboog-Slang is de
hoeder van de rivier. Hij is een prachtig schepsel met lange rode en gele strepen over szijn lijf,
terwijl zijn vrouw geheel blauw is. Na een regenbui gaan ze soms samen wandelen en dan kan
men hun lijven in een enorme boog over de hemel uitgestrekt zien. Dan moet men oppassen,
want de Regenboog-Slang kan als een bliksemflits neerduiken op iemand die voor de grap

230 Michael Kerrigan, in: Allan 1999f, 32.
231 Reed 1989, 107-109. Een Sodom-verhaal. The rock swelled and split and towered towards the sky in the form
of a mountain. All the power of the Rainbow was concentrated in that gleaming, coruscating light. A streamer of
many-coloured flame reached out and touched the man and woman, turning them in stone pillars. Rainbow-
Mountain lost his strength in that last manifestation of his power. He never stirred again, his feet buried deep in
the desert sand, while close by him the pillars of stone turn to each other as if in fear of the mountain that broods
throughout eternity on the memory of unfulfilled love.
232 Reed 1989, 109-111: ‘The Rainbow Snake’: ‘If sometimes you see it [the rainbow] for yourself, wou will
know that Thugine is the Rainbow Snake who lives in the sea and who sometimes arches his multi-coloured
body far into the sky.’
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vissen vangt (dat maakt hem heel boos). Als een terechte executie voert hij hen aan de vissen.
Eens, lang geleden, viel hagel, iets wat nog nooit iemand had gezien. De hagelstenen
bewogen niet, maar verdwenen langzaam in de grond. Een van de mannen porde met zijn stok
en ontdekte wormen en zei: ‘Dit zijn de kinderen van de Regenboog-Slang. Ze zijn
uitgekomen uit de witte eieren, die uit de lucht vielen.233

Zeer bekend is het verhaal ‘The Shaming of the Rainbow Snake’ over Yurlunggur de
Regenboog-Slang en de zusters Wawilak. Hierin wordt de regenboog niet genoemd en aan het
eind van het verhaal was de Regenboog-Slang zo beschaamd dat hij op de bodem van de zee
bleef en zich nooit meer liet zien.234

In midden en noord Azië wordt gezegd, dat de regenboog een kameel is met drie personen op
zijn rug; de eerste slaat de trommel (donder); een tweede wuift met een sjaal (bliksem); en de
derde trekt de teugels aan, zodat water (regen) uit de kameels bek stroomt.235

Albertus Magnus (†1280) citeerde Euripides’ representatie van Iris als een serpent boven de
kamer (wolk) waarin Juno was opgesloten met haar kinderen Apollo en Diana. Apollo, de
zonnegod, ontsnapte en schoot stralen als pijlen, de vijand van zijn moeder dodend. De resten
van deze stralen verschijnen in de boog van de regenboog.236

In het artikel ‘Il “Male di San Donato”’ van Guglielmo Lützenkirchen wordt opgemerkt:
‘Per rimanere nel campo delle credenze intorno all’origine dell’epilessa come conseguenza
dell’inadempimento di taluni obblighi, è da segnalarne un’altra che, raccolta a Teggiano in
provincia di Salerno, è certamente presente in un’area più vasta. Essa si riferisce al saluto da
rivolgere all’arcobaleno attraverso questa formula:

Ti saluta bell’arcu, bellu pintu e bellu fattu,
A chi ti veri e nu’ ti saluta, lu culoru tramuta!

“Si suol dire,” scriveva Gaetano Amalfi, “che chi vede l’arcobaleno e non recita questi
versetti è preso dall’epilessia” (9). In Abbruzzo si ritiene che chi attraversa l’iride “con un
tomolo di arena addosso” è addirittura punito con il cambiamento di sesso (10).
L’arcobaleno, presso molte popolazioni, è interpretato come segno di benevolenza da parte
della divinità: maggioremente in [32] ambiente rurale, dove esso rappresenta la cessazione di
violente precipitazione che potevano compromettere un lungo lavoro di coltivazione. Il non
salutare, quindi, con il dovuto rispetto e nelle forme stabilite, questo fenomeno celeste,
significa mostrarsi ingrati verso quelle forze benefiche che hanno garantito un buon raccolto
e, con esso, la stessa sopravvivenza (11).237

233 Reed 1989, 111f. ‘Ever since that day everyone has known that hailstones are the eggs of the Rainbow Snake
and his wife.’ Vgl. de manna (witte eieren) die uit de hemel viel en veranderde in wormen.
234 Cf. Reed 1989, 120-123; Michael Kerrigan, in: Allan 1999f; Lévi-Straus 1968.
235 Boyer 1959, 26.
236 Boyer 1959, 94.
237 Guglielmo Lützenkirchen, ‘Il “Male di San Donato”’, in: A. di Nola, Mal di Luna, Roma 1981, 31f. Noot 9:
G. Amalfi, Tradizioni ed usi nella penisola sorrentina, Palermo 1890, 197; 10: G. Finamore, Credenze, usi e
costumi abruzzesi, Palermo 1890, 38. 11: Un esempio della connessione tra arcobaleno e lavoro agricolo è dato
da G. Pitrè, Usi e costumi del popolo siciliano, III, 57; secondo una credenza siciliana i tre colori dell’iride
rappresentano i “tre principali generi alimentari” (giallo-grano, rosso-mosto, verde-olivo): il prevalere di un
colore sugli altri starà ad indicare una maggiore quantità di raccolto nel genere alimentare corrispondente.
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Geschiedenis van het onderzoek

Een van de eerste die namen van de regenboog in andere talen opnam was Cotton Mather’s
essay The Gospel of the Rainbow in zijn Thoughts for the Day of Rain, gepubliceerd in 1712
in Boston.238

238 Boyer 1959, 262.
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Deel II. De Regenboog

1. Introductie

2. Namen

2.1. De boog

2.1.1. De Bijbel

De regenboog wordt in het OT met hetzelfde woord aangeduid als de boog van de strijder
(qešet). In het OT is de boog van Jahwe een symbool van Jahwe’s toorn; de regenboog die na
de zondvloed in de wolken verschijnt (Gn 9:12-17) is echter het symbool van Jahwe’s genade
en ‘het teken van het verbond tussen mij en de aarde’ (vs 13). Toch moet er samenhang
bestaan tussen deze beide voorstellingen; het feit dat de strijdboog van Jahwe ‘in de wolken’
geplaatst wordt zal verhinderen ‘dat de wateren ooit zullen zwellen tot een zondvloed’; de
toorn richt zich dus tegen de wateren; het gevolg is een zegen voor de mensheid. Ez 1:28 let
alleen op het grootse van het natuurverschijnsel (evenals Sir 43:1f) en beschouwt het als een
passende vergelijking voor de heerlijkheid van Jahwe (Sir 50:7 voor die van de hogepriester
Simon). In het NT wordt de klassieke term (iris) gebruikt: de lichtschijn rondom de troon van
God (Apoc 4:3) en het hoofd van de engel (10:1).239 Het voorbeeld van Ezekiël voor de troon
volgend, geloofden sommige Joden, dat je voor de regenboog moet buigen, maar anderen
vonden deze gewoonte naar heidendom smaken en keurden in plaats daarvan het herhalen van
een zegening goed: ‘Geprezen zij de Heer onze God, de Koning van het Universum, die het
verbond herinnerde en trouw is aan Zijn verbond en Zijn woord handhaaft.’240 De Harvard-
professor Charles Morton schreef in zijn Compendium Physicae de gewrongen rijm:
‘Rainbow which does no native beauty want, / Is more illustrious by Gods covenant.’241

Deze religieuze voorstelling werkt nog steeds door; Wossidlo noteerde in Mecklenburg: dat
sall keen Sündflut wedder gäben (1931); uns’ Herrgott is nu wedder gnädig. De kinderen
werden, wanneer een regenboog verscheen, gemaand de handen te vouwen en een Onzevader
239 Born, in: Bijbels Woordenboek, Roermond 1966-69, 1219 (cf. K.H. Rengstorf, in: ThW 3, 340-343). Zie ook
ID., 207 s.v. Boog (hebr. qešet), wapen van de jager, soldaat en bezit van Jahwe (bv. 2Sm 22:35). [Dit klopt niet:
God oefent mijn [= Davids] handen ten strijde, zodat mijn (!) armen een koperen boog spannen.] Echter in vers
14 laat Jahwe zijn pijlen vliegen, dus heeft hij ook een boog. Zie Keel 1972, 195, afb. 295, waar eenzelfde tekst
uit Ps 18:10-15 (hij schoot zijn pijlen) wordt gekoppeld aan een Assyrische voorstelling (van Assur), een
gevleugelde man , die, hoog in de lucht vliegend, een grote boog spant; vgl. afb. 296 (uit Nimrod), eenzelfde
gevleugelde god met ditmaal ook een duidelijke pijl op de boog (beide uit 9e e. VC, tijd van de Psalmen). De
tekst van Gn 9:9-17 in de Septuagint-versie: Behold I conclude my covenant (διαθήκην) with you [...]. This shall
be the sign of the covenant (τò σημεϊον της διαθήκης) which I make between us [...]. I will set my bow (τò τόξον
μου) in the clouds and it will be a sign of the covenant (σημεϊον διαθήκης) between me and creation. In de versie
van de Antiquities 1, 103: I will manifest the truce (παΰλαν) which I conclude with you by the sign of my arc
(εσομένην τοξείą τη εμη). He was referring to the rainbow (την ’ίρω) because in those lands it was believed to be
God’s arc (τόξον). After these words and these promises, God withdrew. Two thoughts: 1. the complete absence
of any reference, implicit or explicit, in the Antiquities, to a covenant between God and man – instead we have a
‘truce’. 2. the mythical character of the arc is underlined, for which there is no equivalent in the biblical text,
neither Hebrew nor Greek. Manifestly Josephus is embarrassed by the διαθήκη, or the Berith, the covenant.
(André Paul, in: NTS 31, 1985, 473f, followed by explanation why; hieruit: It is replaced by Josephus with the
idea of ‘truce’ with its underlying image of war: in a gesture of peace God the warrior lays down his bow. The
bow-carrying Gods in ancient Greek mythology did likewise – for example Artemis and Apollo. Remember
Homer’s famous epithet for Apollo – εκηβόλος – ‘he who shoots (arrows) afar’. As for the rainbow, this was a
presage of war for the Greeks (Iliad 17, 547). Such undertones are far removed both from the symbolism of
Genesis (a covenant between God and men) and from the gesture and act of peace in Josephus’ Antiquities.)
240 Boyer 1959, 26 naar Judah David Eisenstein, ‘Rainbow’, The Jewish Encyclopedia, NY 1905, X, 311f.
241 Boyer 1959, 259.
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te bidden, dat led’ Mudder nich anners (1931). Oude vrouwen hielden aan deze gewoonte hun
hele leven vast; men zei: süh, dor is ’n Rägenbagen, dei leiw Gott is uns gnädig (1885).242 De
Franse schrijver Quinet schreef: ‘C’est l’heure du soir, où l’arc-en-ciel tout luisant sur les
Vosges porte joie et paix aux hommes de bonne volonté.’243 In Italië wordt gezegd: ‘een r. aan
de hemel zijn’: esser un arcobaleno nel cielo ‘een teken zijn van voorspoed en opklaring’.244

De Spaanse Basken zeggen: En viendro el arco iris / no habrá diluvio en cien años, catalaans:
L’arc de Sant Marti, detura el diluvi.245 De regenboog-legende komt niet voor in het bekende
Gilgamesh-epos, maar in een vroege Sumerische hymne wordt de regenboog de boog van de
zondvloed genoemd en een Chaldese versie van het vloedverhaal vertelt hoe, bij haar komst,
de grote godin (Isthar) haar machtige boog optilde, die Anu had gemaakt naar zijn wens.246 In
een Victoriaanse vertaling van een versie van het Gilgamesh-epos (De Epic of Ishtar and
Izdubar vertaald door Leonidas Le Cenci Hamilton) ziet koning Izdubar ‘een hoop kleuren als
regenboogtinten’ die zijn ‘verbonden met goddelijke sanctie voor oorlog’. Later in het epos
ziet Izdubar de ‘glinsterende kleuren van de regenboog oprijzen’ in de Levensbron naast
Elam’s Levensboom. De Sumerische boergod Ninurta verdedigt Sumerië met een boog en
pijlen en hij droeg een kroon beschreven als een regenboog.247

Een andere religieuze voorstelling is genoteerd in Zwaben: ‘Ist unser Herr im Regenbogen ...
aufzogen worden’, ‘Das Loch, dardurch unser Herr im Regenbogen sollt gen Himmel zochen
werden’, ‘Er hat ... verschlossen den Regenbogen, Engelfanen und als, was ... zum Himelfart
gehört.’248 In Pfalz: Wanneer een regenboog aan de hemel staat, moet men een Onzevader
bidden.249 In Pruisen: Wanneer iemand een regenboog ziet, zal God diegene nog zeven jaar
zegenen.250 In de prov. Posen is de regenboog de verzoeningsvaan, die de engelen na een
onweer (als strijd tussen hemel en aarde, zegt Stegemann, maar het is eerder een strijd tussen
de engelen en de duivels, die door de engelen gewonnen wordt) uitsteken.251 Eveneens in
Posen wordt de regenboog wel gehouden voor de banden van de wijnton, die Noë in de 40
dagen van de vloed had leeggezopen en die door God als aandenken aan de hemel is gezet.
Men zegt bij het zien van een regenboog: ‘Mit den Regen is es zu Ende, denn die Reifen, die
Noah von den Tonnen genommen und Gott geopfert hat, sind schon zu sehen.’252

De gebroeders Grimm hebben in hun Deutsche Sagen een bericht overgenomen van
Westenrieders historische kalender uit 1803. Toen in Juni 1621 te Praag 27 aangegeven
mannen, die in de Boheemse opstand verwikkeld waren, terechtgesteld zouden worden, riep
een van hen, Joh. Kutnauer, burgerhoofdman in Altstadt, smekend tot de hemel omhoog, dat

242 MecklWb V, 755.
243 TLF III, 414 naar Quinet, Ahasvérus, 1833, 216. Symbool van licht en hoop na slechte tijden. Verscheen na
de Zondvloed aan Noë als teken van vrede, van verbond, van belofte en van voorspoed. Sainte-Beuve in zijn
Chateaubriand...(I, 1860, 266) schrijft: ‘Le Génie du Christianisme fut plutôt comme l’arc-en-ciel, signe brillant
de réconciliation et d’alliance entre la religion et la société française.’
244 LEI III.1, 942: ‘essere segno di progresso, di rasserenamento’ (1916, Panzini).
245 Knapp 1939, 40 (Az. 166; Bu. 132). In noot 25 merkt ze op, dat diluvi ‘heftiger Regen’ überhaupt is, zoals
ook in Nederlands een zondvloed voor een heftige stortbui wordt gebruikt (echter niet in Van Dale vermeld). Zie
Streng II, 55: Das lat. diluvium liegt bei dem besonders in Waadt, aber auch in Wallis und Genf belegten
deludzou “forte pluie” vor; vgl. délüdzo dé plodzé “déluge de pluie”.
246 Bower, a.c., 36 (James Patrick, ‘Rainbow’, in: James Hastings (ed.), A Dictionary of the Bible, New York
1903, IV, 196).
247 Bron: Internet (naar: Raymond L. Lee Jr. and Alistair B. Fraser, The Rainbow Bridge: Rainbows in Art, Myth, and
Science, Bellingham 2001).
248 Fischer, SchwäbWb V, 236. Hess-Nass II, 809: Daß er ein Zeichen für Gottes Gnade ist (Gen, 9:13ff), is dem
Volksglauben noch geläufig.
249 PfälzWb V, 453.
250 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 779 (KBG; AprM 22, 1885, 225).
251 Stegemann, in: HDA VII, 589f: ZfVk 21, 1911, 390.
252 Stegemann, in: HDA VII, 590: ZfVk 21, 1911, 390 (sehr derb).
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hem en zijn medeburgers een teken van genade gegeven zou worden, en met zoveel
vertrouwen, dat hij sprak, hij twijfelde er in het geheel niet aan zoiets te krijgen. Toen nu de
voltrekking van de doodstraf net zou beginnen, verscheen na een kleine regen boven de
zogenaamde Lorenzberg een kruisgewijs over elkaar gaande regenboog, die ongeveer een uur
ter troost van de veroordeelden bleef staan.253 Helaas vermeldt het verhaal niet wat er van de
terechtstelling terecht kwam.
In Frankfurt wordt wel gezegd: Petrus heeft zich een blauw oog geslagen.254

In Finland, waar het de boog van Ukko, de oppergod zetelend in de wolken, die ermee stalen
pijlen afschiet, wordt gezegd: Die boog is tegen ons gericht; zijn uiteinden bevinden zich in
Estland.255 Bij de Laplanders was de regenboog de boog van de dondergod Thoran, waarmee
hij bliksempijlen naar de boze geesten schiet.256 In Slavische landen wordt de regenboog soms
geassocieerd met de grote boog van Peroen, die in een vlammende strijdwagen door de lucht
reed met een brandende boog in de ene en een pijlenkoker (met bliksemschichten) in de
andere hand.257

De Moksha noemen de regenboog At'amjonks, van jonks ‘[kruis]boog’ en At'am, de naam van
de Dondergod en het woord voor donder, afgeleid van at'a ‘grootvader’, ‘oude man’. Bij de
Lappen heette de Dondergod Tiermes en zijn boog, tiermaz-juks, is de regenboog.258

Bij de Hindoes is de regenboog de boog of het wapen van Indra volgens de Wetten van Manu
(Bk. IV, sloka 59).259 Soms wordt de regenboog als Indra’s Boog aangeduidt, die daarom
Indradhanus, Indrâyudha, Indracâpa heet.260 In Bengali heet de regenboog Rangdhonu, de
boog van Rama, de incarnatie van Vishnu uit de Ramayana. Ook in de mythen van het
Arabisch schiereiland is de regenboog, genaamd Qaus Quzah, de oorlogsboog van de god
Quzah.261 In het Turks heet hij de boog van Cousa [= qavsi qouzah], engel van de wolken.262

253 Grimm, DS, I, 372 nº359: ‘Regenbogen über Verurteilten’. In de eropvolgende sage, nº360: ‘Gott weint mit
dem Unschuldigen’ werd eens in Hanau een vrouw ter dood veroordeeld. Op de gerechtsplaats sprak ze:
‘Hoewel de schijn ook tegen mij getuigd heeft, ben ik onschuldig, zo gewis, als God nu met mij zal wenen.’
Daarop begon het uit de heldere hemel te regenen. Ze werd terechtgesteld, maar later kwam haar onschuld aan
de dag (mondeling uit Hessen).
254 FrankfWb V, 2466: Petrus hat sich ein Knallaug’ geschmisse (Wehrhan 1929, 62).
255 Mél. II, 71 (Eliel Aspelin).
256 Menzel, 239: Vergl. Scheffer, Lappland, S. 107. Cf. Bower 1975, 43: Among Finns and Lapps it was the
sickle or bow of the Thunder God, a skillful archer whose arrow is the lightning. Some held it was the god’s
crossbow and said that ancient stone weapons found in the ground are the bolts he had used to kill the Forest
Spirit hiding among the trees. [Vgl. Wilde Jager en Bosvrouwtjes, §3.5).
257 Charles Phillips, in: Allan 1999b, 38. In mythology of ancient Slavs, a man touched by the rainbow is drawn
to heaven, and becomes a Planetnik - half-demonic creature - which is under the power of the thunder and
lightning god Perun (Bron: Internet: naar: Raymond L. Lee Jr. and Alistair B. Fraser, The Rainbow Bridge: Rainbows in
Art, Myth, and Science, Bellingham 2001).
258 Holmberg 1964, 228, 230f: With either his hammer, or with his bow and arrow, the Thunder god was
regarded as driving away evil spirits who everywhere hide themselves at his approach [vgl. bosvrouwtjes].
259 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109. Menzel, 237: Man glaubt in Hindustan seit uralten Zeiten, der
Regenbogen sey der Bogen des Donnergottes Indra, von welchem derselbe die Pfeile des Blitzes abschieße und
den er nachher, wenn sein Zorn nachgelassen, in Ruhe stelle. // Internet: En Asie, il évoque aussi l'arc de Çiva,
qui ressemble à l'arc-en-ciel selon les textes, alors que l'arc d'Indra est le nom qu'on donnait à l'arc-en-ciel au
Cambodge (Indra produit la foudre et dispense la pluie).
260 Mannhardt 1853, 107: In het epos voert deze boog de naam Gândîva. Van hem vliegen ‘verschrikkelijke,
snelle, dondersteengelijke, als bliksem sissende projectielen, die ogenblikkelijk vuur ontsteken, waar ze inslaan.
Slaan ze in een stad in, dan wervelen de stenen stofwolken als vuurmassa’s op.’ Door deze projectielen wordt
ogenblikkelijk het neerstromende regen gedroogd (Arjunas Rückkehr VIII, 3). Het is duidelijk, dat we hier niet
met bliksems maar met meteorieten te maken hebben en dat bovengenoemde boog dus niet de regenboog is. De
boog Gândîva werd door de zeegoden in hun vloeden bewaard. Ook een andere uit de epen beroemde boog van
Indra, waarmee hij ‘die Götterfeinde, die grausen Asuren schlug, die vor des Bogens Schwirren floh’n’ en die
Vijaya, de Zegenrijke, heet, is niet de regenboog. 
261 Wikipedia: Rainbow.
262 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (Vambéry, Turko-Tataren, 168).
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In Arabië zijn vroege referenties aan de regenboog te vinden in het werk van dichters. In één
versie wordt de regenboog voorgesteld als de boog van de dondergod die pijlen van hagel
schiet, die in de wolken hangen. De boog wordt vaak de hemelenboog of boog der wolken of
arcus daemonis of Allah’s boog genoemd.263 In het artikel van Eilhard Wiedemann, getiteld
‘Arabische Studien über den Regenbogen’ besluit een anoniem en ongedateerde verhandeling
met de woorden: ‘Tot slot wordt nog vermeld, dat het niet gepast is de boog van de “hemel”
boog van “Quzah” te noemen, aangezien Quzah de naam van Sjaiţân (de duivel) is.’ Hieraan
voegt Wiedemann toe: ‘Quzah ist, wie die obige Stelle lehrt, ein Dämon. Über seine Natur
geben uns Dichterstellen Aufschluß; aus denen sich ergibt, daß er der Gewittergott ist, der
Hagelpfeile von seinem Bogen schießt und diesen dann in den Wolken aufhängt.’ Hij laat dit
volgen door enige citaten: ‘In de Hamasa heißt es: “es hängt seinen Bogen am Himmel auf
Quzah.”. Schihâb al Dîn schildert die Erde, deren Boden das Gewölk einen Trunk Wasser
verheißt, den Luftkreis mit silbernem Schleier, dessen gestickten Saum der leuchtende Blitz
mit seinem Glanze vergoldet; die Seen, die den Panzer anlegen, der aus einem doppelten
Gewebe von Ringen besteht (d.h. die sich durch Hagel mit einer Eisdecke überziehen), wenn
schießt von seinem Bogen Pfeile Quzah.264

Bij de Amacoua’s en andere stammen in de omgeving van Mozambique is hij de boog van
Mouloucou (Muluku), geest van het goede.265 Bij de Awemba in Rhodesië is de regenboog
Leza’s boog, de donder is zijn stem, de bliksem is Leza, die de hemel opent, de storm is Leza,
die op de aarde afdaalt.266 Bij de westelijke Pygmeeën van Gabon (voormalig Frans Congo) is
het hoogste wezen Khmvum, de ‘Jager daarboven’, die als boog de regenboog heeft, waarmee
hij de wolken als een vluchtige kudde olifanten achtervolgt. Maar Khmvum wordt zelf ook als
een reusachtige olifant, Gor(u), gedacht, de vader en heer van alle olifanten en gelijktijdig
schutspatroon van de jagers. Wanneer hij iemand in de droom verschijnt, dan betekent dat
jachtgeluk. Wie een olifant heeft geschoten, moet hem een klein deel van het vet van het
rechteroor offeren, door het op de vuurplaats te verbranden en de rest zelf te eten. De
offergave strekt zich ook uit tot andere opbrengsten van jacht of oogst. Het eerst neergelegde
dier, de als eerste gevangen vis, ook de als eerste geplukte vrucht wordt aan de Regenboog
geofferd, die een andere verschijningsvorm van het hoogste wezen is. Khmvum is dus, aldus
Pettazzoni, een echte en ware heer der dieren, die in de hemel is geprojecteerd. Hij is de
olifant Gor en tegelijk de Regenboog. Als Olifant draagt hij de hemel op zijn rug en de donder
is zijn trompet, enz.267 Ook bij de Arekuna-Taulipang, een Caraïbe-stam van het grote
tropische oerwoudgebied in Zuid-Amerika, wordt de ‘vader van het wild’ met de Regenboog
geïdentificeert.268

Het Latijnse arcus is allereerst een boog (als wapen), waarvan afgeleid regenboog,
triomfboog, gewelf, kromming en cirkelboog. Ook het Germaanse bogo/boga/bogi van het
ww buigen is in de eerste plaats een boog voor pijlen.

Ander wapen

263 Boyer 1959, 75 naar Eilhard Wiedemann, ‘Arabische Studien über den Regenbogen’, in: Archiv für die
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, IV, 1912-13, 453-460.
264 Eilhard Wiedemann, in: Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Leipzig IV,
1912-1913, (453-460), 457 en 457f n. 1. Der Regenbogen heißt hiernach außer “Bogen des Himmels” auch
“Bogen der Wolke”, auch “Bogen Allâhs”.
265 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (de Froberville, in: Bull. Soc. Géogr. 3e série, VIII, 316).
266 Pettazzoni 1960, 49. Bij de Konde of Ngonde (aan het noordoever van het Nyassa-meer) is Leza de Heer van
de Regen. De bliksem is Leza, die vertoornd neerdaalt, terwijl de mensen stil zijn of slechts fluisteren opdat hij
hen niet hoort en treft.
267 Pettazzoni 1960, 89 (R.P. Trilles, Les Pygmées de la Forêt équatoriale, Paris 1933, 78ff).
268 Pettazzoni 1960, 95 (R.H. Lowie, in: Handbook of South American Indians, III, 48; vgl. Zerries, Wild- und
Buschgeister in Südamerika, Wiesbaden 1954, 60ff).
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De Esten zien in de regenboog een zeis, waarmee de donder is bewapend, wanneer hij de boze
geesten achtervolgt.269

De Macca’s van het Washington-gebied in de VS geloven dat hij bewapend is aan ieder van
zijn uiteinden met lange klauwen waarmee hij al diegenen grijpt die zich binnen zijn bereik
bevinden.270

In Nieuw Zeeland is de regenboog voortdurend in gevecht met Tane-Mahuta, vader van de
bomen.271

De brug naar de hemel:
In Mecklenburg zegt men: Leiw Gott hett ne Brügg’ bug’t (1932); ook: dat is de Brügg’ to ’n
Himmel, up dee gahn de origen Kinner to ’n Himmel (1932). In Hessen Nassau geldt hij als
brug naar de hemel, brug voor engelen.272 Ook in Zuid-Hessen kennen ze de rēbōəbrig, de
‘Regenbogenbrücke’.273 In het Oostfries plat-Duits: Dar steiht ’n R[egenbogen], de leve Gott
hett ’n Brügg baut.274 In Thüringen wordt de regenboog (bunte) Brücke, Herrgotts-,
Himmels-, Segen-, Wasserbrücke genoemd. De doden klimmen erover naar de hemel.275 In
Zwaben moeten de goede doden bij het Laatste Oordeel over de regenboog als brug naar de
hemel gaan; onder de bozen breekt de brug. Hoog bovenaan zit als wachter een engel, die de
doden met zijn bazuin naar het Laatste Oordeel roept.276

Mannhardt wil in de rode koe, die volgens een sage uit Sleeswijk-Holstein bij de
wereldondergang over de zielenbrug, de melkweg of de regenboog, zal worden gevoerd, de
bliksem zien.277

De Slaven (o.a. Tsjechen) geloofden dat de ziel na de dood begon aan een lange reis naar de
hemel. Volgens sommigen voerde die reis over de Melkweg, volgens anderen over hoge
stormwolken; voor weer anderen was de dodenweg de stralende regenboog.278

In Servië is de regenboog de brug waarlangs sint Elia op de aarde neerdaalt.279 In Centraal-
Azië is hij de brug der gebeden of van de profeet Elia.280 In Zwaben wordt de Himmelsring
voor een brug tussen hemel en aarde aangezien, waarlangs de engelen afdalen.281

In Groenland is het de route die voert naar het verblijf van de zielen. Dit geloof vindt men ook
bij de Slaven.282 In Letland gelooft men dat de regenboog de weg is waarlangs de heiligen, de
hemelheersers, afdalen op de aarde, hetzij om de mensen voorspoed en geluk te brengen,
hetzij om hen te straffen.283 In een Duitse sage (‘Der Regenbogen’) is de regenboog de weg,
waarover de duivel door de lucht wegreed met de Herr Kurator als een zak hangend over de
zadelknop van zijn zwarte ros, waarbij men zijn vurige hoefslag duidelijk in de wolken
waarnam.284

269 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (de Bray, Nouv. Annales des Voyages, XVIII, 123; Grimm, DM, 696);
Menzel, 239: Die alten Esthen sahen im Regenbogen die Sichel des Donnergottes, mit der er die bösen Dämonen
verfolge. Vergleiche Grimms deutsche Mythologie, Anhang vom Aberglauben, Nº 65. Vgl. Wilde Jager en
bosgeesten (hfdst. 3)
270 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Swan, in: Smihson. Contribut., XVI, 83, 90f).
271 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (R. Taylor, New Zealand, 121).
272 MecklWb V, 755. Hess-Nass II, 809.
273 SüdHess IV, 1310 (Mz-Bod): nach dem Nhd. Firm. 2, 45 – DWB 8, 518.
274 PlattdeuWb 8, 363 (ook: Kiek, dar stahn twee Regenbogens over ’n anner!).
275 ThürWb V, 93 (doden: ºEisn Ru, ºHildb Vei).
276 Stegemann, in: HDA VII, 589: Birlinger, Volkst. I, 197. De brug is zelf het Oordeel!
277 Mannhardt 1853, 41 nt. = Müllenhoff, Schleswig-Holst. Sagen, 509; Menzel, Odin 11; Kuhn, NDS 497.
278 Michael Kerrigan, in: Allan 1999b, 84.
279 F.S. Krauss, in: Mélusine II, 43 (nº7).
280 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (Vambéry, Turko-Tataren, 169).
281 Stegemann, in: HDA VII, 588: Birlinger, Volkst. I, 196.
282 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (Crantz, Grönland, 258; Ralston, Songs Russ. People, 109).
283 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 128 (nºXXVI, district Wolmar).
284 Stegemann, in: HDA VII, 588: vgl. ZfVk 7, 1897, 235. Zie de duivel/Odin en de smid (hfdst 3).
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De regenboogsluiers van de Babylonische godin Ishtar worden soms voorgesteld als kleding
(sluiers), soms als juwelen (halsketting). De regenboog werd haar halsketen genoemd,
waarvan ze de brug naar de hemel maakte voor de zielen van haar uitverkorenen. Haar
regenbooghalsketen had selectieve macht. Wanneer de godin dat wilde, kon mens noch god er
overheen gaan. Eens plaatste ze haar regenboog om de Hemelse Vader te verhinderen het
voedsel gelegd op de aardse altaren te ontvangen om hem te straffen nadat hij de Vloed had
gezonden om haar aardse kinderen te vernietigen.285 Ook van de halsketen van Freya wordt
gezegd, dat deze tegelijk de regenboog-hemelbrug is: ‘Freya’s magic necklace was the same
as the rainbow bridge called Bifrost or Bilrost, the “trembling way”, also known as Asbru,
“bridge of the gods”.286 In de Jongere Edda, De Schepping vraagt Ganglere, ‘Wat is het pad
van de aarde naar de hemel?’ Har (Odin) antwoordde lachend: ‘Nu vraag je dwazelijk. Is je
niet verteld dat de goden een brug maakten van de aarde naar de hemel, die Bifrost genaamd
is? Je moet hem hebben gezien. Het kan zijn dat jij hem de regenboog noemt. Hij heeft drie
kleuren, is heel sterk en is gemaakt met meer vaardigheid en vakbekwaamheid dan andere
bouwwerken. Toch zal hij, hoe sterk hij ook is, breken wanneer de zonen van Muspel erover
gaan rijden en dan zullen ze hun paarden over grote rivieren moeten zwemmen om verder te
komen.’ Toen zei Ganglere: ‘De goden hebben naar mij voorkomt die brug eerlijk gebouwd,
wanneer hij in staat is in stukken te breken, aangezien ze dat hadden kunnen doen als ze dat
hadden begeerd.’ Daarop antwoordde Har: ‘De goden verdienen geen blaam voor dit bouwsel.
Bifrost is inderdaad een goede brug, maar er niets ter wereld in staat te blijven staan, wanneer
de zonen van Muspel komen om te vechten.’ Even verderop lezen we over de wortels van de
wereldes Ygdrasil, dat een van zijn wortels reikt tot de bron van Urd: Hier hebben de goden
hun doemplaats. De Asen rijden iedere dag daarheen over Bifrost, die ook Asa-brug wordt
genoemd. Ganglere vraagt vervolgens: ‘Brandt vuur boven Bifrost?’ Har antwoordde: ‘Het
rood dat je ziet in de regenboog is brandend vuur. De vries-reuzen en de berg-reuzen zouden
naar de hemel willen gaan als Bifrost passeerbaar was voor iedereen die daarheen zou willen
gaan. Vele schone plaatsen zijn er in de hemel en ze zijn beschermd door een goddelijke
verdediging.’ Har vertelt aan Ganglere over de wonderen van het hemelse land met zijn
gouden paleizen en gemengde bevolking van donkere en licht-gekleurde mensen en hij zegt
dan: ‘Bovendien is er een verblijf genaamd Himinbjorg, dat aan het eind van de hemel staat,
waar de Bifrost-brug met de hemel verbonden is.’ Over Heimdal wordt gezegd: ‘Hij woont in
een plek genaamd Himinbjorg, nabij Bifrost. Hij is de wachter van de goden en zit aan het
eind van de hemel de brug te bewaken tegen de berg-reuzen. Hij heeft minder slaap dan een
vogel nodig en ziet honderd mijl rondom hem en even goed ’s nachts als overdag. Zijn tanden
zijn van goud.’287

285 Walker 1983, 840 (Assyr. & Bab. Lit., 434). Dit wordt gevolgd door de typische New-Age opmerking:
‘Biblical writers re-interpreted the Babylonian myth to omit the Goddess and make the rainbow represent God’s
promise to Noah not to do it again.’ Walker maakt van alle sluiers regenbogen, want ‘The rainbow’s seven
colors represented then seven celestial spheres and the rainbow-hued veils of Maya, the Goddess working behind
the veils to manifest the material world in its many-colorod complexity. Her priestesses wore the colors of the
veils, which appeared in Egyptian mythology as the seven stoles of Isis, and in the Bible as the seven veils of
Salome.’ De sluiers van Salome zijn aprocrief: Mt. 14:6: ‘Op het geboortefeest van Herodes danste de dochter
van Herodias in hun midden...’; cf. Mk. 6:22: ‘en de dochter van die Herodias ... danste’. Walker beëindigt haar
artikel over de regenboog met een beschouwing over Iris, waarin weer de sluiers opduiken: ‘Greeks personified
the rainbow as tge Goddess Iris, usually called Hera’s messenger, one more instance of the Great Goddess’s
association with the garment of many colors, Maya’s or Isis’s veils. As the “bridge”, Iris carries Mother Hera’s
messages to earth as the rainbow-hued peacock carried the messages of Mother Juno.’
286 Walker 1983, 840f (Turville-Petre, Myth and Religion of the North, New York 1964, 176; Branston, Gods of
the North, London 1955, 104). ‘During the Christian era, this rainbow bridge became one of the features of
Fairyland. Heathen legend said as doomsday approached, the bridge would be broken down so there was no
more communication between earth and heaven. In effect this meant mortals would no longer go to heaven,
neither in the shamanic trance nor in the spirit after death.’
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De selectiviteit van de brug is een gemeenschappelijk motief. Volgens de Katha Upanishad is
de regenboogbrug naar de hemel net zo moeilijk over te steken als het snijvlak van een
scheermes.288 De Perzen zeiden hetzelfde over hun Kinvat of Cinvat regenboogbrug: ‘For the
just it is nine lance-lengths wide, for the ungodly it is as narrow as the edge of a razor. The
Cinvat bridge is at the “Center” ... the bridge connects earth and heaven at the “Center”.289

Deze smal-wordende brug is ook afgebeeld op een 14e-eeuwse fresco uit de kerk van santa
Maria in Loreto Aprutino in Italië. Onderweg naar de hemel moeten de zielen bij wijze van
test een brug oversteken over de rivier van de dood, De boosdoeners vallen eraf en worden
door de rivier meegesleurd. De vromen worden door een engel geholpen.290

Bij de Latijnen was de regenboog de weg van de godin Iris: Arcum non Irim, sed viam Iridis
dixit (de boog is niet Iris, maar de weg van Iris, wordt er gezegd).291 
De Japanners zeggen dat de regenboog ‘de weg van de goden en de brug tussen de hemel en
de aarde’ is.292 In Polynesië bezoeken de Maori-helden Tawhaki met zijn familie en de
Hawaiïsche held Aukelenuiaiku regelmatig de bovenste regionen met behulp van de
regenboog om de zielen van de doden te bevrijden of hun geestvrouwen terug ten vinden.293

De Dogon zien in de regenboog de weg die de hemelse Ram, die de zon vruchtbaarheid geeft
en de regen pist, toestaat af te dalen op de aarde. Bovendien heeft de regenboog vier kleuren,
zwart, rood, geel en groen; zij zijn het spoor nagelaten door de hoeven van de hemelse Ram,
wanneer hij rent.294

Ook in de studie Le Renard pâle van Griaule en Dieterlen over de religie van de Dogon is
sprake van een weg. De regenboog heet nọmmọ sizu ‘chemin du Nommo’. Amma, ‘God’
schiep vier nọmmọ anagọnno, waarvan de eerste, nọmmọ dię ‘grand Nommo’, in de hemel
bleef nabij Amma, als diens vicaris; als getuige en regiseur van de atmosfeer-hemel is hij de
brenger van de regen en manifesteert hij zich in de storm, de bliksem en de regenboog, die
zijn ‘weg’ wordt genoemd. Hij is de bewaker van de spirituele principes van de levende
wezens op de Aarde en in het bijzonder van granen. De tekening, genaamd ‘dessin du grand
287 Donnelly, Ragnarok (1883), 380f. Hij ziet in de brug een landverbinding tussen Europa en Atlantis: The Asa-
bridge was, very likely, dotted with volcanoes, as the islands of the Atlantic are to this day. De vulkanen leidt hij
af van de Edda-opmerking: For the Asa-bridge / Burns all ablaze.
288 Walker 1983, 840 (Campbell, P.M., 333). Upanishads zijn Boeddhistische geschriften, die de laatste fase in
Vedisch denken behelsen, handelend over de filosofie bekend als Vedanta. De Katha Upanishad bespreekt de
transmigratie van zielen, de aard van het eeuwige leven, de doctrine van maya, en een verslag van een bezoek
aan Yama, Heer der Doden.
289 Walker 1983, 840 (Eliade, Shamanism, 485, 397). Zie Donnelly, 385-7: The Persians believe in this bridge
between earth and {p. 386} paradise. In his prayers the penitent in his confession says to this day: "I am wholly
without doubt in the existence of the Mazdayaçnian faith; in the coming of the resurrection of the latter body; in
the stepping over the bridge Chinvat; as well as in the continuance of paradise." Over the midst of the Moslem
hell stretches the bridge Es-Sirat, "finer than a hair and sharper than the edge of a sword." In the Lyke-Wake
Dirge of the English north-country, they sang of “The Brig of Dread / Na braider than a thread." The Slavs
believed in a pathway or road which led to the other world; it was both the rainbow and the Milky Way; and,
since the journey was long, they put boots into the coffin, (for it was made on foot,) and coins to pay the ferrying
across a wide sea, even as the Greeks expected to be carried over the Styx by Charon. This abode of the dead, at
the end of this long pathway, was an island, a warm, fertile land, called Buyan.
290 Cavendish 1977, 52f met afb. Sommigen [zielen] mogen meteen naar de hemel, anderen worden gewogen
door Petrus [hetgeen dubbelop is]. Er is echter geen sprake van een regenboog; hetzelfde geldt voor andere
Middeleeuwse ‘zwaardbruggen’, zoals de brug die Lancelot moet passeren. Het selectieve is te zien in de
Perlesvax (begin 13e eeuw), waarin Gawain bij een brug komt (bij het Graalkasteel) die er uit ziet als heel erg
smal, maar in feite breder blijkt (omdat Gawain een goed Christen is).
291 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (Servius, ad Æneid., V, 610).
292 Walker 1983, 840 (zonder opgaaf); cf. Eliade, Schamanismus..., 137f, verwijzing naar Numazawa, Die
Weltanfänge in der japanischen Mythologie, Luzern-Paris 1946, 154f; Pettazzoni, Mitologia Ciapponese,
Bologna 1929, 42 n. 1.
293 Eliade, Schamanismus..., 137. Het laatste is een ‘zwanejonkvrouw-mythe’: AT 400: The Man on a Quest for
his Lost Wife.
294 Bron: Internet.
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Nommo’ (een tekening van een grote worm met dikke kop) stelt het hoofd en het lijf voor
gemaakt van vier lijnen, vier kleuren, die de regenboog aangeven en de 4 elementen: resp. van
buiten naar binnen: water – zwart, vuur – rood, lucht – blauw en aarde – oker; parallel hieraan
op het sociale vlak zijn de vier kleuren de getuigen van de vier eerste voorouders van de mens
en van de vier ‘rassen’ (of geslachten), die van hen zijn uitgegaan. De sinusvorm van de
tekening getuigt van de val van de regen (voorgesteld in het binnenste van de ‘worm’ door
zwarte stippen) en het stromen van het water op de grond. De algehele vorm van het wezen
doet denken aan dat van de serpent, symbool, op de Aarde, van de onsterfelijkheid, die in het
begin werd verleend aan de nọmmọ anagọnno (de mythische voorouders, delen van Amma).
Bij de tekening is opgenomen, dat deze in kleur is uitgevoerd op de oostzijde van het altaar
manna amma van Arou, gelegen in de concessie van de Hogon van Arou. Het altaar is dat van
de totem Ogosèlè, de belangrijkste van de Arou-totems, vooral vereerd voor het verkrijgen
van regen.295

De Australische Aborigines vertellen het verhaal ‘Hoe Boom-renner een regenboog voor zijn
vrouw maakte’. Bibby jaagt vergeefs Diriri, een weduwe met vier kinderen, na, die voor hem
wegvlucht, ’s nachts steeds haar naam roepend: ‘Diriri!’ Hij brengt haar geschenken, voedsel,
wat ze accepteert, maar nog altijd zegt ze geen ja. Aangezien Bibby een bouwer was, besloot
hij ten einde raad het grootste gebouw van zijn leven te bouwen Ver weg aan de voet van de
bergen beginnend reikte het omhoog tot aan de hemel in een gladde boog en met dezelfde
gladde boog aan de andere kant weer omlaag. Hij beschilderde het met de prachtigste kleuren
en toen hij klaar was riep hij Diriri om te komen kijken naar de weg naar de hemel en weer
omlaag, die hij had gemaakt voor haar. Ze vroeg wat het was. ‘Het is Joeloe-wirie de
Regenboog. Het is een weg waarover we samen kunnen lopen. Maar als je weigert met me te
trouwen, kan hij misschien breken en je verpletteren. Daarop zei Diriri hem haar mee te
nemen naar zijn huis [over de weg] en ze leefden gelukkig samen. Maar toen Bibby stierf,
bleef Diriri alleen achter en riep ’s nachts weer haar naam. Ze leefden lang geleden, die twee,
maar Bibby zal altijd in de herinnering blijven, want hij was Bibby de Boom-renner, die de
Regenboog maakte. En ook Diriri zal niet worden vergeten, want zij is de kleine ‘Willy
Wagtail’, wiens kreet ‘diriri’ ’s nachts te horen is.296

Onder de tekeningen op de trommels van Tartaren-sjamanen zijn ook regenbogen te vinden:
de sjamaan verheft zich in de hogere regionen, doordat hij de regenboog beklimt.297

Ladder naar de hemel:
In Nieuw Zeeland is de regenboog een trap, waarlangs de hoofden [leiders] naar de hemel
klimmen. In de Filippijnen is het via de regenboog, dat degenen, die een geweldadige dood
zijn gestorven, worden gebracht naar het gelukzalige gebied.298 In Hoog Oostenrijk gelooft
men dat de zielen der rechtvaardigen begeleid door hun beschermengel over de regenboog
gaan om zich naar de hemel te begeven.299 De Zigeuners geloven, dat wie met Pinksteren het

295 Griaule & Dieterlen 1991, 156f & n.1. Verder wordt gezegd: ‘Le bummõ du nọmmọ dię est fait de 4 traits
verticaux (de gauche à droite): noir en charbon de kilēna, blanc en bouillie d’ara gęũ, rouge en terre rouge bana,
jaune avec l’oignon de nénuphar kulu wui donne une couleur jaune-ocre. La figure est exécutée sous une petite
poterie (vonoy) placée dans la demeure du Hogon, qui contient de l’eau de pluie. Respectivement les 4 couleurs
représentent aussi les 4 éléments: eau, air, feu et terre, et témoignent de la complétude de l’être ainsi formé. Le
dessin est aussi le schema de l’arc-en-ciel.’ Elders (ID., 381) wordt gezegd van de regenboog (rood, blauw en
wit): de weg van Nommo. Maar waartoe hij deze weg gebruikt wordt niet verteld.
296 Reed 1989, 88-90: ‘How Tree-Runner made a rainbow for his wife’. Engels: Deereeree; Yulu-wiree. Wat uit
het verhaal is verdwenen is de wandeling over de ‘regenboogweg’ naar hun nieuwe verblijf in de hemel,
aangezien dat niet harmonieert met het verblijf van de vogel op aarde. Een reden voor de naam Tree-Runner
wordt niet gegeven.
297 Eliade [1954], 171, verwijzend naar Martti Räsänen, Regenbogen-Himmelsbrücke, Helsinki 1947.
298 Mélusine II, 15: Polack et Meiners cités par Tylor, Early History, 361.
299 Mélusine II, 16: Grimm, DM, 694.
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einde van een regenboog vindt, eraan kan opstijgen naar de hemel en zich van daar eeuwige
schoonheid en gezondheid kan halen.300

Dissel:
In de prov. Posen wordt gezegd als verklaring voor de naam ‘Wolkendeichsel’, dat alle
mensen, die verdronken zijn, de wolken moeten trekken, waarbij hen de regenboog als dissel
dient.301

De Kirghizen noemen de regenboog ‘the old woman’s sheep-halter’ en verbinden daaraan een
fabel over man met twee ruziënde vrouwen. De schoonmoeder vervloekte de oudere, die met
haar zonen vluchtte naar de hemel met het vee, dat ze nu aan de regenboog bindt.302

Kroon:
Menzel moet bekennen: Warum der Regenbogen (in Lothringen) die Krone des h. Lienhard
oder Bernhard heißt, ist mir nicht bekannt.303

Halsketting
Bij de Nuer, die soms over God spreken als vallend in de regen en zijnd in bliksem en donder,
noemen de regenboog ‘de halsketting van God.’304

Tapijt
Een schone schildering geeft een plaats van een gedicht van Saif al Daula, heerser van Aleppo
(van 944-967): ‘De zuidenwinds handen spreiden over de luchtcirkel zwartige, met figuren
voorziene kleden (tapijten) met op de aarde neerhangende punten, die de boog der wolken [=
regenboog] met goud op rood in groen, waaraan zich wit toont, doorstikt.305

Slang:
In Mecklenburg wordt verteld, dat de ‘Lindwurm’ als een regenboog van Plate naar Mirow is
gelopen.306 In het Franse dép. Côte du Nord ziet men in de regenboog een grote serpent, die
zich op de aarde wil neerlaten, omdat het hem daarboven aan water ontbreekt. Wanneer de
boeren hem zien, zeggen ze: ‘Kijk! Hij drinkt (daar en daar).’ Mensen, die hem van nabij
zagen drinken uit een of andere poel, zeggen dat hij een enorme slangekop heeft met
vlammende ogen, terwijl anderen de kop van een stier of os zagen.307 In Albanië en Roemenië
meent men dat de regenboog een serpent is, dat op de aarde neerdaalt om water te drinken.308

Ook in Wit-Rusland ziet men in de regenboog een serpent, die het water uit de rivieren en de
meren drinkt, een goede zaak voor de mensen, die zonder dat overstroomd zouden worden.309

Volgens de Esten is de regenboog de kop van een os, die hij in een rivier plonst om zo al het
water op te zuipen.310

300 Stegemann, in: HDA VII, 588: SAVk 14, 1910, 271; cf. Boyer 1959, 29. // Internet: Les indiens Pueblos
nommaient arc-en-ciel l'échelle permettant d'accéder à leurs temples souterrains, évoquant cette fois le lien entre
le domaine chtonien et la terre.
301 Stegemann, in: HDA VII, 588: ZfVk 21, 1911, 390.
302 Boyer 1959, 26.
303 Menzel, 258.
304 Evans-Pritchard 1977, 2 naar Mgr. Mlakic, in: The Messenger, 1943/44.
305 Wiedemann, in: Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik 4, 1912/3, 458. Boyer
1959, 75: Een der vroege Arabische dichters stelde de regenboog voor als ‘a figured tapestry draped by the hands
of the south-wind over the dark sphere of air with the tips hanging down to the earth’.
306 MecklWb V, 755 (1914; Schw).
307 Mélusine II, 12f (F.M. Luzel, in: Revue Celtique, III, 450).
308 Mélusine, II, 13: Cihac, Dict. d’étymol. daco-romane.
309 Mélusine, II, 14: Afanasiev, Vues poétiques des Slaves sur la Nature.
310 Mélusine, II, 14: Holzmayer, Osiliana.
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Voor de Negrito-Semang is de regenboog een python, die schittert in alle kleuren wanneer hij
de hemel beklimt om een bad te nemen, maar het water van zijn bad, dat hij uitgiet in de regen
op de aarde is zeer gevaarlijk voor de mensen.311

Bij de Pygmeeën van Afrika is de regenboog de gevaarlijke hemelslang, gevormd uit twee
tezamen gevoegde serpenten. Van tijd tot tijd glijdt hij het firmament in om er een bad te
nemen. Hij schittert dan van alle kleuren. Wanneer hij zijn badwater uitgiet, valt op de aarde
de zonneregen, een water dat uitermate gevaarlijk voor mensen is.312

Schatten:
Mecklenburg: Er ligt een schat op de plek op aarde, waar de regenboog de aarde beroert, er
liggen goudstukken, een gouden bord, een schoteltje met goud, etc.313 Zuid-Hessen: Wo de
R[egenbogen] uffstehd, sinn zwā golderne Schisselchen, wer se find, dem verdurrn die
Henn.314 In Zwaben noemt men bepaalde Keltische muntjes Regenbogschüsselein; ze worden
beschouwd als overblijfselen van de regenboog die op de betreffende plek op de grond stond;
ze brengen geluk, helpen bij ziekten, beschermen tegen blikseminslag; wie op een ‘Vierfest’
is geboren, vindt ze.315 Voor deze schotels citeert Stegemann de aantekeningen van Olbrich:
Wijd verbreid is het bijgeloof, dat daar, waar de regenboog op de aarde rust, zich grote
schatten bevinden, vooral kleine gouden schoteltjes. Deze uit de lucht gevallen schoteltjes
worden hoog en duur geschat en zouden onbeschrijflijke deugden en krachten bezitten. In
Zwaben laten engeltjes gouden schoteltjes vallen ter grootte van een halfloodsgewicht. In
Beieren, waar ze Himmelringschüsseln heten, meent men dat de regenboog over twee wateren
staat en eruit gouden schotels slurpt.316 Wenzel vermeldt ook de gouden regenboogschoteltjes,

311 Internet.
312 Internet 2. Cf. Boyer 1959, 25: In African mythology the rainbow is thought of as a giant snake that comes
out after rainfall to graze and the hapless person upon whom he falls will be devoured. The Zulus and also tribes
in South America, likewise regarded the snake bow as cannibalistic, and there are rainbow figures in numerous
myths involving the swallowing of cattle.
313 MecklWb V, 755. Hess-Nass II, 809.
314 SüdHess IV, 1310 (Da-Balkh).
315 Fischer, SchwäbWb V, 236. Cf. Mélusine II, 15: Men zegt dat de regenboog water put met gouden borden of
nappen, die je kan meenemen als je op het juiste moment komt (Busch, Deutscher Aberglaube, 250). De zgn.
Regenbogenschüsseln, in acheologen-Latijn patellae Iridis, zijn kleine goudmuntjes, die waarschijnlijk van de
Kelten waren, en hebben de vorm van licht gebolde bekers of borden. Men gelooft dat ze door de regenboog zijn
gebracht. Om ze te vinden moet men een Sonntagskind zijn. Men bewaart ze als talisman en pech overkomt wie
zich ervan ontdoet. Men bewaart ze in de familie en ze brengen het huis geluk (Grimm, DM, 695; Friedreich,
Symbolik, 99; Busch, 250; cf. von Schmid, Hund. Kurze Erz., 6e récit, p. 10). Ook gouden sleutels: Mél. II, 40:
Grimm, DM, 694f; III, 455 nº598. Cf. J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 = Wuttke, Deut. Abergl., 88, 124.
316 Stegemann, in: HDA VII, 593f (ingekort). Het gaat om uitgespoelde gouden prehistorische munten, die naar
de plek waar ze worden gevonden voor Keltisch of Romeins gehouden worden. (Nt. 59: uitgebreide literatuur).
Menzel, 241: Sehr gemein ist in Deutschland der alte schöne Kinderglaube, daß man unter dem Regenbogen
kleine goldene Schüsselchen finde, aber nur unschuldige Kinder könnten sie finden und sie brachten großes
Glück. Veranlassung zu diesem Glauben gaben wahrscheinlich die hohlen altkeltischen Goldmünzen, die
zuweilen vom Regen aus der Erde ausgewaschen wurden (mijn italics). Cf. Bower 1959, 29: It is widely held
that angels who mount the bow let fall little dishes which are especially effective in easing the labor of a
pregnant woman and in curing the fevers of obedient children who find them and drink out of them. On the other
hand, one who dares sell one of these little golden bowls may be struck dumb. These rainbow dishes are also
popularly reported to be found in a boot, shoe, or hat which has been thrown over the bow. In Swabia it has been
thought that the ends of the rainbow rest upon two such Regenbogenschüsselchen, and that he who comes upon
the end of the bow which can be seen the longer will there find the coveted patina. One form of the legend holds
that the rainbow draws water by means of these golden vessels; another explains the rainbow as the brightness
produced by reflection of the sun’s rays in these golden dishes; still a third asserts that from each rainbow the
sun causes a golden paten to fall (C.M. Blaas,’Die Regenbogenschüsselchen’, in: Berichte und Mittheilungen
aus Alterthums-Vereines zu Wien, XXI, 1882, 149-151). Until a century ago there was considerable discussion as
to whether certain concavo-convex objects, resembeling patens (See fig. 4: 18 examples) and called patellae
iridis, had fallen from heaven along the rainbow arch or were in reality ancient Roman or Celtic coins. Large
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waarvan wordt beweerd dat het drinkschalen van Iris zijn en die hij verbindt met het
waterscheppen van deze godin, wanneer zij vanuit zee de wolken aanvult.317

In Tirol houdt men snel zijn hoed onder het eind van de regenboog en hij wordt met goud
gevuld; valt de hoed [wanneer gegooid] met de opening naar beneden op de grond, dan mag
men hem niet oppakken, want in no time hebben zich eronder giftige slangen verzameld. In
Slezië kan alleen een naakte man de schat heffen, die ter plaatse verborgen is.318

Thüringen: Op de plek waar de regenboog de aarde raakt, kan men een schat vinden, b.v.
gouden of zilveren messen, vorken of lepels, een zak vol goud, een ton met goud, een ketel
vol goud, een gouden bol, een zilverstuk, een schotel vol wijn, die eeuwig leven verleent.319 In
de Massif Central geloven de kinderen, dat op plaatsen, waar de regenboog de grond raakt,
mesjes te vinden zijn.320 In Italië zijn het gouden messen.321 García Mouton ziet het geloof in
het goudbrengen van de regenboog in het Portugese gezegde: Arco iris, descarga tu vientre
en la calla; pon dinero en la ventana (Regenboog, leeg je buik in de straat; leg geld in het
venster).322 In Catalonië wordt gezegd, dat aan de voet van de regenboog een grote schat
begraven ligt.323 In Wallonië maakt men de kinderen wijs dat aan de voet van de regenboog
messen, zakmessen, scharen in de kleuren van de regenboog te vinden zijn. Wie zich bevindt
waar la raie de st Jean begint, zal er een mes vinden; wanneer la raie de st Jean de voeten in
het water heeft, vindt men messen met rode heften; wanneer men naar de voet van la
couronne st Jean gaat, vindt men kleine mesjes met rode heften; men zegt tegen de kinderen:
va t a wār (va t-t’en voir) ‘aan de voet van la raie st Jean zal je kleine mesjes vinden’; ‘aan de
voet zal je een mes vinden met een wit heft.’324

In Haut-Loire kan men op de plek, waar de regenboog drinkt, d.w.z. waar hij sopt in een
rivier, een lepel en een nap vinden.325 Volgensde Bulgaren is er een zilveren beker te vinden
op de plek, waar de regenboog drinkt. Wie zich ervan meester maakt, heeft het vermogen de
toekomst te kennen.326 In het Portugese Vouzella gelooft men dat waar de regenboog op de
aarde rust een oude vrouw zich bevindt die naait met naast haar een kluwen garen en scharen;
in Moncorvo zegt men dat men op die plek een zilveren kip vindt.327 In Griekenland ligt op de
plek waar hij de grond raakt een gouden Byzantijn verstopt. Deze geldstukken staan bekend
als Κωσταντινάτα (geld van Constantijn) en hebben wonderkracht. Wie er een vindt, gelooft
een onuitputtelijke bron van rijkdom en geluk te hebben.328 In Bas-Quercy (dép. Lot) ligt op
de plek waar de regenboog rust een handvol louis d’or.329 In Noorwegen staat waar de
numbers of these were found south of the upper Danube, between the Isar and Inn Rivers; and although they
have a unity of design [each with a curved snake-like creature] which indicates a common origin, none of the
objects carries a date or place, nor is there anything on them which resembles script. Finally the numismatist and
archaeologist Franz Seraph Streber (1805-1864) showed that these ‘rainbow’ coins were of Celtic origin. Some
of them were proved to be gold pieces struck before the year 400 by the Vindelici, a people who lived in
Switserland before their Germanization and the conquest by Rome (F. Streber, ‘Ueber die sogenannten
Regenbogenschüsselchen’, in: Abhandlungen der Philosoph.-Philologischen Classe der Königlichen
Bayerischen Akademie der Wisschenschaften, Münich, IX (1860), 165-276, 547-730).
317 Menzel, 254 (LcKoun physios curioss S. 1312). De opmerking over Mycene, Perseus en de na een vruchtbare
zomerregen opschietende paddestoelen (waaraan Mykene zijn naam dankt) gaat te ver om hier te behandelen.
318 Stegemann, in: HDA VII, 594.
319 ThürWb V, 93 (div.).
320 ALMC c. 36, P. 7 (petits couteaux).
321 AIS c. 371 P. 420.
322 García Mouton 1984, 185 naar Leite de Vasconcellos (noot weggevallen).
323 García Mouton 1984, 185 naar J. Amades, ‘Astronomia’, 115.
324 ALW III, 123b (Ma 19; Ve 47; Ma 24; Ne 31; Ne 51; D 136).
325 Mélusine II, 15: Paul Le Blanc.
326 Mélusine II, 15: Afanasiev, Vues poétiques, etc.
327 Mélusine II, 17: Leite de Vasconcellos, Trad. pop. de Portugal, 59).
328 Mélusine II, 40. In Cyprus noemt men ze τζήμιας, misschien een corruptie van κημός, volgens Photius een
vrouwensieraad.
329 J. Daymard, in: Mélusine, II, 43 nºVI.2.
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regenboog de grond raakt een kruik met floedegroed (soort pap) met een lepel.330 In Ierland
gelooft men dat een gouden horloge verborgen is op de plek waar de regenboog rust.331 In
Bretten (Zwaben) meent men dat de regenboog water schept met een gouden beker, die hij
daarna laat vallen.332 In Sussex in Engeland is genoteerd in 1836: ‘Go to the end of the
rainbow, and you’ll find a crock of money.’333

Schatsage: In de diepte van de Burg Hohenschwangau (Oberbayern) ligt een schat verborgen,
die af en toe opstijgt; dan toont zich ter plaatse een regenboog.334 In Bohemen ligt daar een
schat verborgen, waar de regenboog drie zondagen achtereen rust.335

Mecklenburg: Op de plek waar de regenboog de aarde beroerde, was een dame tevoorschijn
gekomen.336 In Slavonië kamt op de plaats, waar de regenboog de grond (of het water) raakt,
een vila haar haar (cf. §2.15).337 Bij de Klein-Russen (Ukraïne) is de Veselka een klein meisje
dat met een emmer water gaat nemen uit rivieren, meren en bronnen, dat ze vervolgens uitgiet
over de aarde.338 In zijn Sonnet à Isabelle de B... ziet De Nugent een fee landen op de plek,
waar de regenboog het gazon raakt: J’ai cru qu’elle y cachait dans le creux du sillon / Une
perle magique, inimitable ouvrage, en Rolland merkt op dat in meerdere provincies de herders
verzekeren dat daar waar de regenboog de aarde raakt, een fee een toverparel neerlegt die in
haar eentje meer waard is dan al de schatten van Keizer Karel de Grote. De kinderen rennen
om die te zoeken en zijn beteuterd er geen andere parels te vinden dan dauwdruppels.339

In goud veranderen
In Canton Berne evenals in Zwaben meent men dat als men zijn schoen over de regenboog
gooit, hij aan de andere kant neervalt gevuld met dubloenen (goudstukken).340 In Bohemen
meent men dat een stuk ijzer, lood of ander metaal zonder waarde, geworpen in de regenboog,
verandert in goud.341 In Alpach en Tirol: ijzer geworpen op de plek, waar de regenboog de
grond raakt, verandert in goud; in Carinthie: een hoed over de regenboog gegooid valt neer
gevuld met goud.342

Tweede Regenboog:
In Zwaben en Suisse Romande: Wanneer boven de regenboog een tweede verschijnt, dan
probeert de duivel de regenboog na te maken, maar is er niet toe in staat.343 Ook in Wallonië is
330 Hjalmar Pettersen, in: Mélusine II, 133 nºXIX (sorte de bouillie faite de crême, de farine et de froment. Een
favoriet gerecht onder de Noren).
331 H. G., in: Mélusine, III, 575 (nºXXXI: Notes and Queries, 1875, 85).
332 Stegemann, in: HDA VII, 587 = Meier, Schwaben, I, 229 nº6.
333 OED XIII, 134: W.D. Cooper, Gloss. Provincialisms Sussex, 16.
334 Stegemann, in: HDA VII, 587 = Panzer, Beitrag, I, 28f. Cf. schatvuur.
335 Stegemann, in: HDA VII, 592: Grohmann 40 nº247.
336 MecklWb V, 755 (1911; WIMeckl).
337 F.S. Krauss, in: Mélusine, II, 43 nº6.
338 Mélusine, II, 14: Jirecek, cité par Grohmann, Aberglaube aus Boehmen, 40..
339 E. R., in: Mélusine, III, 234 (nºXXIX naar De Nugent, Souvenirs inédits d’un voyageur, die als feuilleton
verschenen in de krant Foi bretonne, de sonnet op 10 mei 1851. Saint-Brieuc). De regenboog is de hoop (ze
schittert en vlucht) en de onvindbare parel het geluk (le bonheur). [De parel van onschatbare waarde is uit het
Evangelie.] Cf. Boyer 1959, 29: Some in France say that where the rainbow touches the earth a fay has placed a
magic pearl; while according to other legends one finds there prized beads which cannot now be manufactured.
340 Mélusine II, 16: Rothenbach; Wuttke, Deut. Volksab., nº633.
341 Mélusine II, 16: Grohmann, Aberglauben aus Böhmen.
342 Mélusine II, 40: Zs.f.d.Myth I, 237; III, 29; Stegemann, in: HDA VII, 592. Cf. Boyer 1959, 29: the boot, shoe,
or hat is turned to gold, or is filled with gold doubloons, as it falls on the other side of the bow.
343 Fischer, SchwäbWb V, 236f (so möchte der Teufel den R. nachmachen, bringt ihn aber nicht zu Stand); GPSR
I, 577: on considère le second comme l’œuvre du diable, qui, ayant voulu imiter Dieu, createur du premier,
n’aurait pas réussi à donner au sien la même vivacité de couleurs. On trouve la même croyance dans tout l’est de
la France, ainsi que dans les pays limitrophes de langue allemande: Luxembourg, Alsace, Bade, etc. Cf.
Stegemann, in: HDA VII, 590: Er wird als teuflische Nachahmung des ersten Regenbogens – des göttlichen
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de tweede, minder duidelijke regenboog, die van de duivel, die het werk van God wil nadoen;
deze boog wordt l ērğè dè ğāl, ook ‘courroie du diable’ (dò ğāl).344

Luxemburg: de richtige R[egenbogen] as der Muttergottes hiren, deen aneren
(Nebenregenbogen) as dem Däiwel säin (de ware is die van Maria, de andere (bijboog) is die
van de duivel). Ook: Wann déi zwéi Reenbéi eng Kéier een esou grouss wéi deen aneren as,
da geet d’Welt ënner (even groot is als de andere, vergaat de wereld).345

Rijnland: Et git e R[egenbogen], em Deiwel seinen un em Herrgott s[einen].346

In Suisse Romande wordt gezegd: Tyin k’è y é douə kouin-nat də sïn Bouèyè, sté k syér lə œ
[qui claire le mieux] s’ā sté di boùn Duə, l’ātr ā sté di dyèl, lorsqu’il y a deux arcs-en-ciel,
celui qui est le plus lumineux est celui du bon Dieu, l’autre est celui du diable.347 In Franche-
Comté wordt gezegd: ‘Wanneer er twee regenbogen tegelijk zijn, is de ene minder mooi dan
de andere’, en men zegt: l ark ã syèl di dyāl n ó pa €u bèl kė stī di bõ dū (de r. van de duivel is
niet zo mooi als die van de Onze Lieve Heer).348 Op Fuerte-Ventura (Las Islas Canarias), als
er twee regenbogen zijn, noemen ze de ene al inferior en de andere al superior; of de kleinste
wordt ‘arco de la vieja’ genoemd; op La Gomera noemen ze de tweede, met minder intense
kleuren ‘arco la vieja’.349

Voor verschillende stammen van midden Amerika is in een dubbele regenboog de minder
heldere de grootmoeder van de andere.350

In Agréville (Manche) noemt men de tweede regenboog, die een reflectie van de eerste is, la
marque de la vieille.351 In het Catalaans is de naam van de tweede regenboog arc del dimoni,
gebaseerd op een legende waarin San Martín en de duivel een wedstrijd houden wie de
grootste en meest heldere regenboog kon maken. San Martín won glansrijk.352

De dubbele regenboog was in China bekend vóór 1010, want er is een citaat uit die tijd, dat
zegt dat wanneer een tweetal regenbogen tegelijk verschijnt, de heldere de mannelijke
regenboog is, de zwakkere de vrouwelijke. Wanneer de wolk dun is en wanneer de
zonnestralen worden gereflecteerd van de regendruppels, dan verschijnt de mannelijke
regenboog.353

Valencia (Catalaans): Arc de Sant Martí, la pluja és aquí; arco de Santa Clara, la pluja és
passada.354 Frans: Arc-en-ciel double ou trop brillant, / de la pluie, encore, comme avant.355

Portugees: Dois arcos no céu, carrega o chapéu. Circo grande, água perto. Vgl. Arco de

Werkes – bezeichnet (z.B. Schwaben, Baden, Luxemburg). Cf. Streng I, 15 n. 1: ‘Dieu a fait la terre, le diable a
fait l’eau pour la noyer, / Dieu a fait le soleil, le diable a fait la lune, / Dieu a fait la pluie, le diable a fait la
grêle, / Dieu a fait le vent, le diable a fait la tempête’ (RTP I, 203).
344 ALW III, 123a (Ve 84: ‘un du diable et un d’au bon Dieu’; Ve 40 Francheville); cf. Haust, Dict., 1948, 23:
second ~ moins marqué: l’êrdjè dė (ou do) diâle.
345 LuxWb IV, 29 (Volksglaube). Cf. Stegemann (HDA VII, 591 n. 41): Hier weiß man zu sagen, daß nicht nur
Gott, sondern auch Maria den oberen Regenbogen geschaffen haben kann.
346 RheinWb VII, 245 (Merz-Bessering).
347 GPSR IV, 335 (B Épauv.).
348 ALFC c. 52 P. 40.
349 ALEICan c. 762 Fv 20, Fv 3: árkò đęl bjéhò; Go 3. Op andere plaatsen wordt als tweede naam ‘arco de la
vieja’ vermeld (op Tenerife).
350 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Gatschet, in: Abstracts Anthrop. Soc. Wash., 105).
351 Picquot, in: Mélusine III, 310 nºXXXI.
352 García Mouton 1984, 189 (J. Amades, ‘Astronomia’, 114f). Nt. 99: A. Griera, Tresor de la Llengua, de les
Tradicions i de la Cultura popular de Catalunya, Barcelona 1947, 263, que señala cómo también el segundo
arco se puede llamar arc de suís [= van roet, Fr. suie, Prov. sueja, suja].
353 Bower, a.c., 41 (Aydin Sayili, ‘The Aristotelian Explanation of the Rainbow’, 82f, in: Isis 30, 1930, 65-83).
354 Gargallo 2006, 12 naar Farnés 1992, 679 (Xàbia): El nom de l’Arc de Sant[a] Clara es diu quan l’Arc de Sant
Martí sencer. Per tant, segons la gent que ho distingeix, l’arc de Sant Martí seria quan no fos sencer.
355 Gargallo 2006, 12 naar Montreynaud, Pierron & Suzzoni 1994, 298f.

Cor Hendriks, Regenboognamen, PDF 8-2-18 64

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


perto, chuva de longe; arco de longe, chuva de perto. Circo de longe, água de perto; circo de
perto, água de longe.356

Taboe op wijzen naar de regenboog:
In Sleeswijk: Wanneer men met de vinger op de regenboog wijst, krijgt men een etterende
vinger.357 Brandenburg-Berlin: ~, sterft een engel.358 Hessen-Nassau: wordt de vinger krom of
van hout, wordt de vinger zwart, steekt men de engelen de ogen uit, etc.359 In Zuid-Hessen:
Uff de R[egenbogen] därf mer nedd daire (deuten): schunschd gäihr_er aus, of: sunschd dēd
de Zājefinger (wijsvinger) schebb wachse.360 In Thüringen: men mag niet naar de regenboog
wijzen, anders vergeht er, of wordt de vinger krom, etterig, afgeslagen, of steekt men een
engel dood, wordt men dumm of door de bliksem getroffen.361 In Bohemen zegt men, dat als
men op de regenboog wijst met de vinger of hand, het meteen dondert of de vinger valt van de
hand.362 In Slezië kwijnt de vinger weg, in de Harz straft God, in Oostenrijk krijg je fijt (worm
in de vinger).363 Ook in Griekenland mag men niet met de vinger op de regenboog wijzen.364

In Slavonië mag men niet de tong uitsteken tegen de regenboog, anders verdroogt die.365 In
Wallonië mag men niet met de vinger wijzen naar de regenboog op straffe van het oplopen
van een panaris (omloop = fijt), hetzij onder de ernstige vorm van de pwèrfi (pwarfi, porfi),
panari of vaker onder de minder kwaadaardige vorm van de ‘witte vinger’ of van de ‘kwade
vinger’. Een voorbeeld van een aanbeveling: in mòstré nèñ l èrğè avư vòz dœ ki f n atrapéz õ
blã dœ (ne montrez pas l’arc-en-ciel avec votre doigt que vous n’attrapiez une blanc doigt)!366

In het Vlaamse Brussegem mag men niet wijzen naar de regenboog, anders schiet hij in
brand.367

In Auvergne/Limousin wordt gezegd, dat je niet in je handen moet wrijven tijdens een
regenboog, anders krijg je wratten.368 In China volgens de Chi-King mag men niet met de
vinger op de regenboog van het oosten, anders wordt de hand getroffen door een zweer.369

Het wijzen naar de regenboog is verboden bij de Hindoes (Wetten van Manu IV:59), in de
Harz, omdat men gestraft wordt door God, in Bohemen, waar de vinger wordt afgeslagen door
de bliksem, in het arr. Amiens (dép. Somme) wordt de vinger afgehakt.370 Ook in Thailand
mag men niet naar een regenboog wijzen anders valt je vinger eraf.371 Een inboorling van
Cabilia geloofde dat de opzwelling van zijn voet het gevolg was van te hebben gepist tijdens
356 Gargallo 2006, 12 naar Marques da Costa 20042, 834 (allebei).
357 Mensing, Schl.-Holst. IV, 71 (Schlesw.). In de aantekeningen van Onnekes uit Groningen in de Collectie
Boekenoogen (Meertens Instituut VA 56.120) wordt gezegd: ‘Wie naar de maan of sterren wijst, zal een
zwerenden vinger krijgen.’ Ook vergelijkbaar is een taboe uit de Hautes-Alpes: A Orpierre et région, quand on
parle d’un serpent, il ne faut jamais dire qu’il est gros comme le bras ou la jambe, car ce membre se changerait
en serpent. (Gennep 1948, 97)
358 Brettschneider, Brandenburg-Berlinisches Wb III (1994), 823.
359 Hess-Nass II, 809; cf. Mélusine II, 16: Grimm, DM, 695; Friedreich, Symbolik, 99. Menzel, 240f: Grimm,
DM Anhang vom Aberglauben nº422.
360 SüdHess IV, 1310 (Be-Bobst; Bi-Zotz). [anders gaat hij uit; anders groeit hij scheef].
361 ThürWb V, 93 (div.).
362 Mélusine II, 16: Grohmann, Aberglauben aus Bœhmen, 41.
363 Stegemann, in: HDA VII, 592: Dreschler 2, 139; Wuttke 14 §11, etc. Cf. Boyer 1959, 29: Who points the
finger at the rainbow may be struck by lightning, develop an ulcer, or lose the finger.
364 Mélusine II, 39.
365 F.S. Krauss, in: Mélusine, II, 43 nº5.
366 ALW III, 123b, 125a: W '42.
367 Cock & Teirlinck, Kinderspel, VI, 222 naar Volkskunde 17, 45-53. Andere verwijzingen naar regenboog:
Driemaandelijksche Bladen II, 43; Urquell II, 253; Böhme nº1108ff; Monseur, FL Wall., nº930; Rolland, Rimes,
345ff; Mélusine I, 126.
368 ALAL c. 55 P. 31: il ne fallait pas se frotter les mains pendant un arc-en-ciel, cela aurait donné des verrues.
369 Mélusine II, 16: naar Grimm, DM, 695. Cf. Stegemann, in: HDA VII, 592: Liebrecht, Zur Volkskunde 341.
370 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Wuttke, D.A., 13, 184; Carnoy, in: Romania VIII, 259).
371 Internet 2.
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de regenboog.372 Bij de Hopi’s is de regel: Don’t point at the rainbow, your finger will get cut
off if you point at it.373

Een symbolische zin van de patriarch Theodorus van Antiochië luidt: ‘Open niet je vensters
tegenover de regenboog’, wat wil zeggen: ‘Open niet je zinnen bij het zien van lichte
vrouwen.’374

Weersvoorspelling:
In Oostpruisen, Zwaben en Baden wordt gezegd, dat de regenboog water aantrekt, d.w.z. dat
hij een voorbode is van nog meer regen.375 In Mecklenburg wordt gezegd: steiht de
Rägenbagen höger as de Sünn, rägent ’t noch dree Dag’, en: is ‘t ’n duwwelten Rägenbagen,
rägent ´t noch sœben Dag´.376 In Zwaben: De regenboog brengt 3 dagen regen of 3 dagen
goed weer, het eerste wanneer hij over water staat, het laatste wanneer over land: Regen bei
Regenbogenschein wird drei Tage Regenwetter sein.377In Hessen-Nassau: En Räänboue gift 3
Da Rään.378 In Pfalz: Steht de Recheboge iwwer de Rhein, rechent’s vier Woche nein of
rechent’s die Dag nein (hinein), maar ook: Rechebouche iwwer’m Rhein, morche sell gut
Wetter sein. Ook Wann’s en Regeboge regert, gebbt’s drei Dag Rege en staat een regenboog
over beek en dal, regent het acht dagen lang.379 In Pruisen: Wenn e Rejeboage to sehne es,
denn rejent et noch drei Doag en dergelijke meer.380 Thüringen: Een regenboog betekent nog
3, 7 of 9 dagen regen, of: regen de volgende dag, of op de derde dag.381 In Thüringen: Staat de
regenboog over een water, dan komt er regen.382 In Rijnland: De R[egenbogen] scheppt
Wasser, es gibt Regen; en: En R[egenbogen] sat: drei Da Ren odder drei Da schen. Ook:
Wenn et beim R[egenbogen] rent, git et noch mih Ren.383 In Andalucia is het een teken van
regen de volgende dag: hoy arco, mañana charco (vandaag regenboog, morgen
modderpoel).384 In Normandië kondigt een regenboog 9 dagen regen aan.385 In Wallonië is de
regenboog een teken van regen, met name de volgende dag. Men precizeert dat het nog 3
dagen regen ‘quand la porte du paradis est ouverte’ (kã l pwat dò paradi è dròvưy), of
wanneer men hem ziet na 16.00, regent het 3 dagen lang. Elders is het een teken van 3 mooie
en 3 lelijke dagen; in Vi zegt men en roepen de kinderen: a la ru sẽ bèrnā, i frè trwa ğư bé,
trwa ğư lā, trwa ğư kưm i fā (3 dagen zoals het gaat).386

372 García Mouton 1984, 181 n. 52 (Mélusine X, 1900-01, 281). M.L.R. de Montes, ‘Creencias sobre el arco iris
en Colombia’, in: Noticias culturales del Instituto Caro y Cuervo, 5, marzo-abrill 1983, 29f, señala creencias
paralelas entre los campesinos colombianos. [Zie §.. geslachtsverandering].
373 Univ. of Arizona, Hopi Dictionary, Tucson 1998, 575.
374 René Basset, in: Mél. III, 234. Vert. H. Zotenberg, Paris 1877 nº43: ‘N’ouvre pas tes fenêtres en face de l’arc-
en-ciel, c.à.d.: N’ouvre pas tes sens devant l’aspect des courtisanes.’
375 Stegemann, in: HDA VII, 586f.
376 MecklWb V, 755.
377 Fischer, SchwäbWb V, 236. Vertoont zich een regenboog, dan verwacht men goed weer (Westerkwartier,
Hunsingoo). Te Eext (Drenthe) komt er dan regen (Bergsma, in: Driem. Bl. 4, 1905, 107).
378 Hess-Nass II, 809.
379 PfälzWb V, 453.
380 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 779 (AprM 22, 1885, 225; Bock, Naturgesch. I, 362).
381 ThürWb V, 93 (Eichsf WThür wZThür; wOThür, ºGera; um Ulm).
382 ThürWb V, 93 (verst.).
383 RheinWb VII, 245 (Saarl-Wadgassen / Saarl-Berus / Koch).
384 ALEA c. 860: Ma 406 (se dice); cf. Gargallo 2006, 8 (Málaga): Arco, mañana charco (Galla 1944, 20 in
Peñarrubia, Málaga). ID., 13: Agua de arco, no hinche charco; mas si lo hinche, corre barranco (Rodríguez
Marín 1926, 9); Navarre: Agua de arco, no hincha el charco; mas si lo hincha, llena el barranco (Pejenaute
1999, 269). Canarische Eil.: Arco de vieja / no llena charco / y, si lo llena, / corre barranco (ALEICan c. 762,
LP 10, Tijarafe); Asturias: Agua d’arcu nun / non fai charcu (Sánchez & Cañedo 2002, 66; García Arias 2002-
04, 123) [barranco, ravijn; hinchar & llenar: vullen; correr, stromen].
385 Mélusine II, 17: Lecœur, Esquisses du Bocage normand.
386 ALW III, 123a (Vi 13): la króy sẽ ğã (courroie St. Jean), c’est signe de pluie (Ne '75); var. Vi 16, 22: la rūw sẽ
bèrnār, trwè...; Vi 21: trwā ğư bé, trwā ğư lā, trwā ğư kưm i fā ou fā sè s k i t plā (fais ce qu’il te plaît); Vi 37:
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In Ierland wil een regenboog op zaterdag zeggen, dat de hele komende week regenachtig zal
zijn of, zoals men zegt, ‘doorweekt’.387 Ook in Lorraine oriental is de regenboog een teken
van naderende regen en kondigt hij slecht weer aan voor 3, 8 of 9 dagen.388 In Lorraine
occidental: kưrœ larkãsyèl paréi lư jưr / i plèư abãn tréi jưr (als overdag de regenboog
verschijnt, regent het nog drie dagen).389

Op Mallorca kondigt hij zowiezo regen aan: L’arc de Sant Martí, / si no plou avui / plourà
demà de mati.390 Ook in Huesca: el arco San Huan – aigua pa deman, Catalaans: Arco de
Sant Juan, aigua pa deman.391 
In Pruisen zegt men bij het verbleken van de regenboog: Dreimal houk dou Jubeldag, driemal
houk dou scheener Bak.392 In Baden: Reegebooge überm Wald, kchunnt’s zum Regen bald –
Reehebooge überm Rhii, kchunnt’s schö Wetter ri. En: Steht de Rejjeboore iwwerm Rhei(n),
rejjerts vier Woche lang nei.393 Rijnland: Steht der R[egenbogen] övver de Rhin, dann gift et
Sonneschin; steht he ävver de Maas, dann göft et en Sipnass; en: Steht der R[egenbogen]
övver der Bach, rent et moren de ganzen Dag.394

In Slezië wordt gezegd, dat wanneer men een ‘Wassergalle’ ziet, da is der Regen noch lange
nich alle.395 In Brandenburg-Berlin bij een ‘Regengalle’: dänn rengtet ’n ängern Dach
wedder, en bij een ‘Wassergalle’: hüt is wedder ne Woaterjalle, dät rengt no mihr.396

In Sleeswijk-Holstein wordt wel gezegd: Regenbagen na klock veer, denn regent dat morgen
noch vęl mehr.397 Oostfries: R[egenbogen] na veer, / denn regent ’t de anner Dag noch mehr,
of: ~ / de anner Dag dör de Kleer.398 Rijnland: R[egenbogen] na veier Auern (Uhr) get de
annern Dag lauter (vill) Schauern.399

De gedeeltelijke regenboog:
Als slechtweerbode geldt in Thüringen de bleke weerschijn boven de regenboog, genaamd
Galle, Naßbogen, -galle, Regen-, Wassergalle, Wetterbogen, -fleck of -galle genaamd.400

Een gedeeltelijke regenboog heet in het Spaans pata of cuello de cabra (geitevoet, -hals/nek)
en is een teken van regen; op Mallorca: coll de cabra.401 In Bretagne Romane spreekt men van
œ ku d cyẽ voor een stuk regenboog, (un) œi dė bœf is een ‘petit pied d’arc-en-ciel’.402 In

vla la rūy dè sẽ bèrnā, trwa ğư biè, trwa ğư lā, s è anūœ k õ fā la soup ó lā (... c’est aujourd’hui qu’on fait la
soupe au lait); Vi 43: trwa ğư bī, trwa ğư lā.
387 H. G., in: Mélusine, III, 575f (nºXXXI: Notes and Queries, 1875, 85). In het Frans pourrie, wat ook ‘rot’
betekent, zoals in Ned. ‘rotweer’, maar meer verbindingen (rotzooi, rotjongens, rottigheid voor vervelende
streken; duidelijke associatie in ‘rotte appels’. Vroeger werden ratten ook ‘rotten’ genoemd.).
388 ALLOr c. 43 (3 dagen: 30.05-06; 48.02: si c’est du côté du couchant qu’il se forme); 8 dagen: 48.03; 9 dagen:
34.07, 34.11, 34.12).
389 ALLOc c. 31 P. 24.01 (il pleut avant trois jours).
390 Gargallo 2006, 8 naar Gomís 1998, 95f.
391 Gargallo 2006, 8 naar DECat s.v. arc (Vilas del Turbón); Moret 1997, 177 (Ribagorza aragonesa).
392 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 779 (AprM 22, 1885, 225; Bock, Naturgesch. I, 362).
393 BadWb IV,1, 233 (Rüßwihl / Mein Heimatl. 1397, 205; LehrKurpf2 127f; weitere Bauernregeln und
Volksglaubern, s. E.H. Meyer 517).
394 RheinWb VII, 245 (Kemp, Kref, MGladb / Schleid-Hellenth).
395 Mitzka, Schlesisches Wb III, 1463.
396 Brettschneider, Brandenburg-Berlinisches Wb III, 824; IV, 728 (regent nog meer).
397 Mensing, Schl.-Holst. IV, 71.
398 PlattdeuWb 8, 363.
399 RheinWb VII, 245 (Bernk, Daun-Strotzbüsch).
400 ThürWb V, 93.
401 Gargallo 2006, 12 n. 30: Se llama pata de cabra a un trozo de arco iris que se ve ocasionalmente entre nubes:
indicio de agua (Jaén) (Gomis 1998, 96 n. 34); ALDC P. 76 (Sineu, Mallorca): Quan només es fa mig arc. Ook:
verderol (P. 131: Valjunquera, en el Aragón catalanohablante) [= cierto pajarillo]: Arc de Sant Martí en petit;
només un tros [= trozo: een stuk].
402 ALBRAM c. 522 P. 0106, 0106Em: ẽ ku d cyẽ, quand elle n’est pas entière; 4055X; Cf. (op c. 523) P. 108:
déz œi dė bœf [twee ossenogen], ‘par temps orageux, (il y en a) un de chaque côté du soleil dans la soirée, (oú
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Normandië is ẽ sòriyo een niet volledige regenboog. Dit woord slaat ook op de reflecties van
de maan in de wolken, die slecht weer aankondigen.403 In Plouharnel (Basse-Bretagne) wordt
gezegd: løſt aR blej ‘la queue du loup’, maar niet duidelijk is of dit voor een stuk regenboog
of voor de hele boog geldt.404 Op Jersey wordt gesproken van een coue d’tchian (queue de
chien) voor een stuk regenboog, waarbij verwezen wordt naar tchu d’tchian (cul de chien),
hetgeen een ‘parhélie ou faux soleil’ (Eng. sun-dog) is, ook p’tit solé genaamd. ‘Ce
phénomène se compose de deux petits arcs d’arc-en-ciel à écartement égal du soleil et
annonce, dit on, du mauvais temps. Mais parfois ce sera comme une réflexion du soleil, un
faux soleil, à travers les nuages. Voir aussi coue d’tchian que n’est point la même chose.405 In
Puglia (Novoli) heet een onvolledige regenboog ucca te lupu, in Nardò pete di lupu, in
Brindisi lupinu.406

In Zuid-Italië heet een halve regenboog lu péte le pórku (de scheet van het zwijn). Op
Sardinië is s óyu e şşu békku een ‘arcobaleno più alto e più scuro (hoger en donkerder: zie
tweede regenboog); ş áχχu e onnu déu is een ‘arcobaleno più chiaro’ (helderder, eerste
regenboog).407 Charles Morton (1627-1698) merkte op in zijn Compendium Physicae, dat in
de winter, wanneer de zon laag staat, een klein stukje van een regenboog in het noorden kan
worden gezien, Commonly Call’d the Dogs Eye in the N[orth]. A Prognostick of cold stormy
weather.408 Volgens de 13e eeuwse Arabische geleerde Al Qarâfî (Schihâb al Dîn) worden de
gedeeltelijke regenbogen naizak (korte lansen) genoemd.409

Er bestaan ook dauwregenbogen of horizontale regenbogen, in het Frans genaamd arcs-en-
terre of arcs-en-mer afhankelijk van de plek waar ze gezien worden; Zwitserse en Duitse
schrijvers refereren vaak aan hen als Herbstiris naar de tijd van het jaar waarin ze het vaakst
te zien zijn.410

Beter weer:

In Pruisen meent men: We de Roajebauge tschümmt, de waat t bäited Wäde, ‘dann wird es
betteres Wetter’.411 In Thüringen: Een regenboog duidt op mooi weer, vooral: wanneer hij in
het oosten staat, wanneer hij boven land staat, over de beek, op twee bergen staat.412 Dit zegt
ook een Zwitsers rijmpje: Regeboge über de Rhi / Morn mues schön Wetter si.413 In Suisse

l’on peut voir) les couleurs de l’arc-en-ciel’. P. 67: ẽn œi dė bœf, ‘ça fail l’effet de l’arc-en-ciel, ça passe sur la
lune ou sur le soleil; c’est un nuage qui passe par-dessus, le soleil se reflète dedans’. Vgl. ALEICan c. 762 Fv 30,
31: óhò bwéi (= ‘ojo [de] buey’ lett. osseoog = patrijspoort) is de kleinste van twee regenbogen.
403 ALN c. 539 P. 38.
404 NALBB c. 145 P. 168.
405 DJF, 129 & 507: tchu s.m. cul (un tch... d’femme = pudendum muliebre).
406 Beccaria 1995, 70: Puglia (Novoli): ucca te lupu; (incompleet): Nardò: pete di lupu; dubbel: Brindisi: lupinu
(= 1. wolfachtig; 2. lupine). // One cool thing we see fairly frequently are “sun-dogs” (parhelia, from the Greek
“para,” beside, plus “helios,” sun), bright fragments of rainbows that form in the sky on either side of the sun
when it’s low in the sky and shining through ice crystals in the upper atmosphere. They’ve been called “sun-
dogs” since about 1635, but no one knows why. I suspect that it’s because they accompany the sun like faithful
dogs. (Word Detective)
407 AIS c. 371 P. 749; P. 923.
408 Boyer 1959, 260. Met N[orth] wordt waarschijnlijk Schotland bedoeld (of Noord Engeland); hoewel Morton
schrijft in Harvard was hij recent overgekomen uit Engeland (ID., 258).
409 Wiedemann, a.c., 460.
410 Boyer 1959, 275: Just above the quiet surface of a soot-covered lake, a sheet of ice, or a dewy meadow, there
may be a layer of tiny droplets which reflect and refract sunlight in precisely the same manner as do falling drops
of rain.
411 Tolksdorf, Preussisches Wb IV (Neumünster, 1992), 779 (Koschn): Rink 15, 87.
412 ThürWb V, 93 (NThür, NOThür, etc.). Cf. HDA VII, 590 n. 3: John, Westböhmen 249; Meyer, Baden 517)
413 Sloet 1887, 402 (naar Rochholz): De overkant van de Rijn wordt in verband gebracht met het weer. ‘Er zijn
echter geleerden, die aannemen, dat het woord Rhi, Rhii, niet aanduidt de rivier den Rijn, maar een grens-rain.
Zij beroepn zich op een spel in Beieren. Daar werpt men op Paschen in den brand gestoken schijven weg. Een

Cor Hendriks, Regenboognamen, PDF 8-2-18 68

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Romande: Kan y è l’arkansyèlə, yə plœu pa lontin (wanneer er een regenboog is, regent het
niet lang). Kan l’arkansyèl va béré ou Rouno, lé tin y è léva (wanneer de regenboog gaat
drinken uit de Rhône, wordt het beter weer).414 Ook in Wallonië wordt wel gezegd, dat hij een
voorteken is van goed weer: l va refaire bon.415

In Bretagne Romane zegt men: Si l àrkãsyé và dévèr lé nòr, l àrkãsyé i ràmèn là pyéi, als de
regenboog naar het noorden gaat, neemt hij de regen mee: ‘il va faire meilleur’. Ook wordt er
gezegd: ‘Quand elle est longue à s’éteindre, l’eau est plus longue à venir.’416 
In Pruisen: Wo der Regenbogen offen ist, dorther weht nach dem Gewitter der Wind.417

Rijnland: Wenn ne R[egenbogen] es, do steht üvver drei Dag der Wengk (Wind).418

In Normandië wordt gezegd: ‘Les vents se retournent vers les pieds de l’arc-en-ciel dans les
quarante-huit heures.’419

In Andalucia: al dia sigueie, el viento pasa por debarjo del arco iris.420

In Zwaben: Zoals de eerste regenboog in het jaar staat, zo trekken alle onweersbuien.421

Beschermt tegen bliksem:
Zwaben: Waar een regenboog staat, slaat de bliksem niet in.422 Thüringen: De regenboog
beschermt tegen blikseminslag.423

In Letland gelooft men dat het jaar beter zal zijn voor de boer, hoe eerder in de lente hij de
regenboog zal zien.424

Voorbode van slechte tijden:
In Holland in 1521 dichtte De Castelein: ‘Daer naer zaghmen int Roomsche g’huchte ... zo
groot eenen reghenboghe dat tvolc al duchte / Dat de heel weerelt subijt zou vergaen.’425 
In Bierzo kent men de spreuk: Arco de vella, tempo da merda, en van het weerteken wordt
gezegd dat het een teken is van woelige tijden.426 In Bretagne Romane wordt gezegd: en
àrkãsyél, ça sent du móvé (mauvais) temps.427

In Italië kent men het spreekwoord: Quando l’arcobaleno va a bere nell’Ayàs – è brutto
tempo (lelijk weer), in het patois: /’arcantsîel va bére a l’Evéntsón ou tourna piove (a séyón)
(de regenboog gaat drinken uit de Evençon – er komt weer regen, met bakken).428 Op Corsica

punt, eene grens moet bereikt worden. Bij het werpen wordt gezongen of gezegd te Leinheim: ‘Scheib aus,
Scheib ein, Flieg über den rain!’ etc., want waar de schijf neerkomt, zal het liefje zijn. De rijm over de Rijn –
morgen moet het mooi weer zijn, zit ook in liedjes over St. Petrus: Die gooit een sleutel over de Rijn (Rhein,
Rhi), etc. Dit alles vertelt Sloet n.a.v. een lieveheersbeestjerijmpje, waarin deze moet vliegen over de Rijn om te
brengen de Moeder Gods een glas vol wijn (uit de Aargau).
414 GPSR I, 577 (V Sembr.; V Grône). L’idee que tout arc-en-ciel asmène le beau temps est attestée pour V
Cham., Lens, F Domp. Dans le Val de Bagnea on dit que l’arc-en-ciel amène un refroidissement de la
température. Si les extrémités de l’arc-en-ciel touchent la terre, c’est signe de beau temps; si elles se terminent
dans l’eau, c’est signe de mauvais temps. C’est le contraire qui est vrai à V Grône.
415 ALW III, 123a (Ma 1; Vi 27).
416 ALBRAM c. 522 P. 14; op c. 523 P. 96Y.
417 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 779: Hempler, Gewitter, 28.
418 RheinWb VII, 245.
419 ALN c. 539 (Dictons P. 17).
420 ALEA c. 860: H 301.
421 Fischer, SchwäbWb V, 236 (so ziehen alle Gewitter).
422 Fischer, SchwäbWb V, 236 (schlägt das Wetter nicht).
423 ThürWb V, 93 (ºIlm Ger)
424 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 129 (nºXXVI, district Wolmar).
425 WNT ..., 1365.
426 ALBI I c. 85 (Dragonte / Dehesas): é sinal de tempo revolto (es signo de tiempo revuelto). Merda, Sp. mierda
(Fr. merde): schijttijd, een waardeloze tijd, waarin slechte dingen te gebeuren staan. Cf. Gargallo 2006, 2.
427 ALBRAM c.522 P. 1043B.
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wordt gezegd: L’arcobaleno ha bevuto nel fiume ed è venuta una bella serenata (De
regenboog heeft gedronken van de rivier en er is een mooie serenade gekomen).429 
In de Suisse Romande wordt gezegd: È n’ā p boun d vouər in-n kouin-nat də sïn Bouin-nè sə
s n’ā l tchātan (il n’est pas bon de voir un arc-en-ciel sinon en été).430

In China kondigt hij gevaar voor de staat aan volgens Houai Nan-tseu: ‘Wanneer een staat
dreigt ten onder te gaan, verandert het aanzien van de hemel... Een regenboog vertoont zich.’
Op het eiland Mann wordt een regenboog in het noorden gezien als ongunstig voor zeelui.431

In Bohemen brengt de regenboog ongeluk voor het huis waarover hij staat.432 

Kleur:
Volgens Aristoteles zijn er 3 primaire kleuren, van sterk naar zwak: rood, groen en blauw.
Reeds Aristophanes had 3 kleuren in de regenboog onderscheiden: purper, groen en geel.
Daarentegen prefereerde Empedocles 4 kleuren in overeenstemming met zijn 4 elementen: wit
met vuur, zwart met water, rood met lucht en geel-groen met aarde. Het was echter de theorie
van Aristoteles die uitgroeide tot een dogma, dat vele eeuwen lang domineerde. Hij schreef:
‘Als de principes die we over de verschijning van kleuren stelden waar zijn, dan heeft de
regenboog noodzakelijk 3 kleuren en slechts deze 3 en geen andere.’433 Volgens Isidore van
Sevilla was de regenboog 4-kleurig, want hij neemt alle elementen in zich op: van de hemelen
krijgt hij de kleur van vuur (rood), van water het purper, van de lucht de witheid en van de
aarde de zwartheid. De water- en vuurkleuren zijn, volgens sommigen, tekenen van twee
dingen: enerzijds dat de goddelozen ten onder zullen gaan in de vloed en anderzijds dat de
zondaars zullen branden in de hel.434 Job van Edessa, een in Syrisch schrijvende Nestoriaan,
die in Bagdag les gaf in het begin van de 9e eeuw, zag drie kleuren: dadelrood, groen en geel.
Deze waren het gevolg van een strijd in de hemel: rood is vuur, het groen is het deel van het
vocht dat nog niet is overwonnen. Het geel is een combinatie van rood en wit zoals ‘de diepe
safraanverf’ is.435

De ‘Brethern of Purity’ uit Basra (10e e.) erkenden 4 kleuren overeenkomstig de 4 kwaliteiten
(heet, koud, vochtig en droog), de 4 elementen, de 4 humeuren (bloed, phlegma, zwarte gal en
gele gal) en de 4 seizoenen. Toegevoegd wordt dat deze de kleuren zijn van planten en
bloemen. Omdat hij vochtigheid in de lucht aanduidt, is de boog een voorspeller van een
vruchtbaar jaar. Waarzeggers menen dat het overheersen van een bepaalde kleur betekenis
heeft: rood voorspelt een slachtpartij, geel ziekte, blauw gebrek en groen vruchtbaarheid.436

Thomas van Aquino zag de boog als driekleurig: rood in de grootste cirkel, groen in het
midden en blauw in de kleinste; dit zijn de primaire kleuren die schilders niet kunnen

428 Gargallo 2006, 2 naar API, 593, cuestión 11.05.13.16. Ayas, in Valle de Aosta; ID., n. 7: info inédita del
Atlas des Patois Valdótains: l’arcobaleno va bere nell’Evençon [torrente che attraversa la Valle d’Ayas] piove di
nuovo (a secchi) [secchia/secchio: emmer].
429 Gargallo 2006, 2 naar ALECor c. 628, P. 19 (Alisani, Pietricàggio).
430 GPSR IV, 335 (B Épiq.).
431 Mélusine II, 10 (Kelly) bij goll-twoaie-noid ‘a rainbow full north’ (goll-twoaie ‘vork van het noorden’)
432 Mélusine II, 17: Grohmann, Aberglaube aus Böhmen, 41. Stegemann, in: HDA VII, 592. Vgl. Internet: Il peut
aussi annoncer la maladie ou la mort (ex : chez les peuples montagnards du sud-Vietnam, ou chez les pygmées,
qui le considèrent comme dangereux serpent du ciel, ou un double serpent soudé). Pour les Negritos andaman,
c'est le tam-tam (parce qu'il est souvent associé au tonnerre ?) de l'Esprit Forêt, présage de mort ou maladie.
433 Boyer 1959, 48f. So persistent has been the belief in a tricolored rainbow that in a popular French song of the
nineteenth century the bow was called ‘rainbow of liberty’ (hetgeen arc de liberté zal zijn geweest, wat weer een
associatie met de Tricolor-vlag rood-wit-blauw is). ID., 70: Ook volgens Olympiodorus is de regenboog
driekleurig. 
434 Boyer 1959, 74.
435 Boyer 1959, 76: Dualistic Persian philosophy probably had a hand in this explanation.
436 Boyer 1959, 77 (‘Läuteren Brüder’).
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maken.437 Volgens de 14e eeuwse Theodoric van Freiburg, gebaseerd op observatie, bevatte de
regenboog 4 kleuren: eerst rood, dan geel, vervolgens groen en tenslotte purper.438

Volgens Roger Bacon (c. 1214-1292) heeft de regenboog 5 kleuren: wit, blauw, rood, groen
en zwart.439

Dante schreef in de Purgatorio over ‘Di sette liste, tutte in quei colori, / Onde fa l’ arci il
sole, e Delia il cinto (Met zeven lijnen, allen in die kleuren / Waarvan de zon haar boog maakt
en Delia haar gordel).’440 Volgens Maurolycus (1553) was 45º de hoek waarbij uitwendig
gereflecteerde stralen worden versterkt door die, die intern zeven keer of meer worden
gereflecteerd; en, mirabilu dictu, zeven is precies het getal van de kleuren in de regenboog.441

La Chambre onderscheidde in zijn Nouvelles Observations et Coniectures Sur l’Iris (Paris
1650) zeven pure kleuren: zwart en wit, rood en blauw, geel groen en purper.442 Newton
geloofde in tegenstelling tot de meeste van zijn voorgangers maar in overstemming met
Ptolemaeus in 7 kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet.443

Volgens Ovidius heeft de regenboog 1000 kleuren.444

In Mecklenburg kondigt een regenboog, dee väl Farwen hett, boze tijden aan.445

In Pruisen zegt men: Hoe groener de kleuren in de regenboog, des te meer regen tonen ze
aan.446 In Klein-Rusland (distr. Litin, in Podolie) heeft de regenboog een rode en blauwe kleur
wanneer hij water drinkt, en rood wanneer hij inactief is.447 In Servië onderscheidt het volk
slechts drie kleuren in de regenboog, wit voor brood, rood voor wijn en groen voor fruit,

437 Boyer 1959, 98f. Thomas van Cantimpré (De Naturis Rerum) en Bartholomeus Anglicus (De Proprietatibus
Rerum) verbonden beiden de kleuren met de 4 elementen. Zo ook Scalinger (1481-1558), [who] ‘insisted on
their reality and said that they resulted from the variety of material in the cloud: blue from earth, green from
water, yellow from air, red from fire’ (ID., 152); vgl. Honoré d’Autun (De Imagine Mundi, c. 1125): ‘From the
heavens it derives the fiery color; from water, the purple; from air, the blue; and from the earth the grassy color’
en William of Conches (c. 1080-1154): ‘The colors of the bow are the result of the mixture of light and dark; the
red comes from fire, the purple from air, the blue from water, and the green from the earth’ (ID., 85f).
438 Boyer 1959, 113: He believed that there are two formal principles (clear and dark) and two material principles
(the bound and the unbound); and the four colors corresponded to the various combinations of these (just as in
medieval chemistry the four elements were characterized by combinations of two pairs of opposite qualities): red
is clear and unbounded, yellow is clear and bounded; green is dark and unbounded; blue is dark and bounded.
439 Boyer 1959, 102: ‘For the number five is better than all other numbers, as Aristotle says in the Book of
Secrets... Because the number five distinguishes things more definitely and better, nature for this reason rather
intends that there shall be five colors. Therefore, these five colors are in the rainbow, rather than other colors, in
accordance with the general arrangement of nature, which carries into effect and purposes that which is better.’
440 Dante, Purgatorio, XXIX 77f (vert. Frederica Bremer 1955, 345, 349: Delia = Diana, de maan: ; cf. Boyer
1959, 109: ‘... seven stripes all in those colors / whereof the sun makes his bow, / and Delia her girdle.’ ID., 334:
The girdle of Delia is, of course, the halo about the moon.
441 Boyer 1959, 159 (het getal is dus niet afgeleid van zijn redenering, maar een ‘gegeven’). ID., 162:
Maurolycus believed in a doctrine of 4 principal colors: orange, green, blue, and purple. But the mixture of this
colors with light and moisture leads to change in hue... And so M. presumed that one may fairly speak of seven
colors in the rainbow – one between each of the 4 primary colors.
442 Boyer 1959, 227. He believed that that the colors of the rainbow are models for all colors.
443 Boyer 1959, 242: ‘each having its own distinct degree of refrangibility’. Voor Ptolemaeus, zie ID., 62: it was
later reported that Ptolemy (perhaps in Book I of his Optics) placed the number of colors in the bow at seven.
ID., 262[Cotton] Mather in a brief paragraph correctly summarized Newton’s account of the rainbow colors: ‘the
Colours in the Order which is required by their Degrees of Refrangibility, in the Progress from the Inside of the
Bow to the Outside: the Violet, the Indigo, the Blue, the Green, the Yellow, the Orange, and the Red.’
444 Met. XI, 590. Cf. García Mouton 1984, 187: velamina mille colorum, Iris. Boyer 1959, 59: ‘Seneca asserted
that there were indefinitely many colors – a thousand diverse hues blending into each other. In the Aeneid the
bow similarly is described as an arc of a thousand colors: “As when the rainbow, opposite the sun / A thousand
intermingled colors throws.” “With saffron wings then dewy Iris flies / Through heaven’s expanse, a thousand
varied dyes / Extracting from the sun, opposed in place” (Virgil, Aeneid, V, 88; IV, 700)’.
445 MecklWb V, 755.
446 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 778.
447 Mélusine II, 42 (M. Dragomanof).
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rogge en tarwe.448 In Griekenland onderscheidt men 3 kleuren: hoe roder, hoe meer wijn, hoe
witter, des te meer graan, en groen wijst op [olijf-]olie. Op Cyprus staat geel voor olie, groen
voor graan en rood voor wijn. In Parnasside en Phocide wijst blauw op wijn en geel op olie.449

In Sicilië heeft de regenboog 3 hoofdkleuren geel voor zijde, groen voor olie en rood voor
wijn. De kleur die overheerst bepaalt welke oogst het best zal zijn.450

In Italië luidt het spreekwoord: Arcobaleno, se è verde, si fa del fieno; se è roso, si fa del
vino; se è gallo, si fa della paglia (groen: hooi; rood: wijn; geel: stro).451 In het Umbrisch luidt
het: kwánnu véne l arkubbalénu lu rússu é lu ínu lu érde é lu kránu (wanneer de r. verschijnt
is het rood de wijn en het groen is het graan).452 Volgens de AIS staat rood voor wijn, geel
voor mais of tarwe, groen voor gras of olie, en de zelden genoemde kleur wit voor veel regen.
Gezegd wordt: l ę rós, la ćáma sánkw; l ę ģālt, la ćáma męrgót, l ę vért, la ćáma érba . In
Friuli wordt ook gezegd, dat de regenboog drie kleuren heeft, die van olie, wijn en brood (dus
groen, rood en geel).453

In Italoromance zijn het vooral regenbogen in de lente die de oogst voorspellen. Als violet
overheerst, komt er een goede oogst van wijndruiven en wijn, oranjegeel (arancione) van
mais (granturco), geel van graan, groen van groente en kruiden (gras), rood van olie, en azuur
van kastanjes.454 In het patois Valdôtains in Quart staat groen voor kruiden (gras) en hooi, geel
voor graan, violet voor druiven en wijn; in Valtournenche: geel voor hooi, violet voor wijn,
groen voor kruiden.455 Rond Barcelona betekent groen een frisse tijd met veel regen, rood wil
zeggen een droge en warme tijd.456 Wartburg merkt bij het Provencaalse arc de sedo op, dat
de kleur (maar hij zegt niet welke) aangeeft of de zijdeoogst goed of slecht zal uitvallen.457

Cotton Mathers in de vierde meditatie in zijn The Gospel of the Rainbow betreffende de
kleuren van de regenboog vergeleek het blauw met de wateren van de vloed, het groen met
Gods geduld om vrucht voort te brengen en het rood met het vuur dat de wereld zal
verteren.458

Kinderrijm:
In Mecklenburg zingen de kinderen: Rägenbagen, mak mi nich natt, Mak de Dœmzer Hühner
natt.459 Rijmdwang vervormt tot Rägenbahn, Lat œwergahn, of: Rägenbahn, Blif bestahn.460

Brandenburg-Berlin: Rejenbån, måk mi nich nat / måk de olle Hure nat / de up Schulten Flua
sat / de dän Tella vul Kohl affrat.461

In het Vlaamse Veurne-Ambacht en Eessen tekende Gezelle op: Reineboge omhooge, / ‘k zijn
zoo geren in ’t drooge; / reineboge, waterzak, / ‘k zijn zoo geren twersdeur nat. Dat zingen de
jongens, en dan loopen ze, als of ’t de reineboge gehoord hadde, en dat hij ze ging straffen

448 F.S. Krauss, in: Mélusine II, 43 nº9; ID., 111 nºXII.
449 Mélusine II, 39f (40 n. 1) Xenophanes en Aristoteles onderscheidden ook slechts 3 kleuren. Ook bij de
Albanezen rood, wit, groen (Hahn, Alb. Studien, III, 138). Aristoteles beweerde: ‘honing valt uit de lucht, vooral
bij het opkomen van sterren en wanneer de regenboog verschijnt (Histoire des Animaux, VII, 22).
450 T. Cannizzaro, in: Mélusine, III, 233 (nºXXVIII).
451 Gargallo 2006, 3 naar cuestionario del API, 592, cuestión 11.05.13.02.
452 LEI III.1, 942f: quando appare l’arcobaleno il rosso è il vino dell’annata e il verde è il grano.
453 AIS c. 371: rood = wijn (259, 263, 299, 538, 633); geel = mais (263, 299), = tarwe (538, 639); groen = gras
(263, 299), = olie (259, 538, 633); wit = veel regen (259); P234; P. 368.
454 Gargallo 2006, 3 n. 11 naar Lapucci 19953, 108.
455 Gargallo 2006, 3 n. 11 naar (inedita) Atlas des Patois Valdôtains.
456 Gargallo 2006, 3 n. 11 naar El Correo catalán (Farnés 1992, 682).
457 FEW I, 131 n. 17.
458 Boyer 1959, 263.
459 MecklWb V, 755 (allgemein, dabei wird ein Nachbarort genannt).
460 MecklWb V, 755.
461 Brettschneider, Brandenburg-Berlinisches Wb III (1994), 823 (Uckerm.); cf. Bolte, Volksrätsel, 256; ähnl.
Haase, Volksrätsel, 139. Zie §2.34.
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met een’ sturtvlage.462 Te Essen: ‘k Zitten zoo geren in ’t droge! Aan de Vlaamse kust:
Regenbooge, waterzak! ‘k Zijn zoo geern rippende nat. Rippende nat is drooge: ’t Is voor den
regenbooge.463

In Wallonië luidt een kinderdeuntje (mélopée enfantine): l ārdiyœ è ètεdu, sẽ pīœr è asī tsu, sẽ
jãŋ è ư mitāŋ ki prèš œl móvē tãŋ (l’~ est étendu, st Pierre est assis dessus, st Jean est au milieu
qui prêche le mauvais temps). Een ander deuntje luidt: twε ğư bya, twε ğư lé: lė sė k èl sé dīr
twε kó sėr on alẽn n ārè žamē dèl fīf (trois jours beau, trois jours laids: celui qui le sait dire
trois coups sur une haleine (= sans reprendre haleine [pendant qui luit l’arc-en-ciel?]) n’aura
jamais de la fièvre).464

Nieuwjaarswens van de kinderen:
Zuid-Hessen: Prosd Naijohr, Bretzel wie e Schaierdör, Worschd wie en R[egenbogen],
Stadtgrawe voll Branndewein, deß soll mein Naijohr sein!465

Aftelrijm in Rijnland: Äne, bäni, ditz; quinkel, quankel, Silwerschotz; R[egenbogen],
Engelwirmer, aus!466

Raadsel:
In Sleeswijk-Holstein luidt het: Hoch in de Höch, krumm in de Rög, söben Dukaten, wo keen
kann dat raden?467 In Pruisen: Hochjeboawe, krommjeboage, wunderlich von Gott erschaffe
en dergelijks; of: Gel on grön on wunderlich, dat rätst du en dree Dagen nich of Rot, grün
und blau, rätst du mich, so nehm ich dich, rätst du’s in acht Wochen, sind wir beid’
versprochen. Rätst du’s um ein ganzes Jahr, so werden wir auch beid’ ein ganzes Paar.468

Frankfurt: Hochgeheecht, rund gebeecht / Wunderlich erschaffe / Wann de deß erråde
kannst / Derfste bei mer schlåfe!469 Of: Roth, gri [grün], jemmerlich / Reedstemersch [rätst du
mirs] – scho nemmichdich / Reedstemersch in vier Woche / So bin ich mit dir versproche /
Reedstemersch im’ Verdeljåhr / Ei dann (so) ißes ganz ung-går!470

Hamburg: Hooch in de Luft, krumm in de Bucht.471

Rijnland: Hoch gehögt, kromm gebögt, van allerhand Klör (Farbe) en in de Wolken ene Schör
(Riss), wat es dat? Of: ~ gebögt, sibbenerlei Färve? Of: ~gebögt, wonderlek geschape, wenn
gei’t rot (ratet), söjje (sollt ihr) bej mech schlope? Of: ~ geschaffen, das kann kein Mensch
auf Erden machen? Of: ~ gebögt, sibbenerlei Färf, ken Holz es dran? Een ander raadsel luidt:
Wat es heher wie en Kirchtor on krommer wie en Heardenhor (Hirtenhorn)?472

Een Zweeds raadsel over de regenboog luidt: twe wärde raunträ ‘over de wereld een
lijsterbessenboom’.473

Een illusie:

462 Gezelle, Loquela XI, 78f (= A’dam 1907, 411); Cock & Teirlinck, Kinderspel, VI, 222: waarop ze hard
weglopen, alsof hij hen zou straffen met ’n sturtvlage.
463 Cock & Teirlinck, Kinderspel, VI, 222 (VL XII, 12).
464 ALW III, 125 (A '10; Ni 2).
465 SüdHess IV, 1310 (OF-Sel).
466 RheinWb VII, 245 (Bitb).
467 Mensing, Schl.-Holst. IV, 71.
468 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 779f (OPr; NPPrBl 8, 1849, 372; AprM 22, 1885, 225; ZfdPh 23, 1891, 259;
ZGAE 26, 352; Ermlbuch 1971, 241; Lück 2, 74; Nimtz, Nehringer, 130. Schmidt, Volksrätsel, 25; OPr verstr.
NPPrBl 10, 1850, 294; AprM 22, 1885, 225; ZfdPh 23, 1891, 159; Ermlbuch 1971, 241).
469 FrankfWb V, 2466: Lösung: Deß ist der Rächebooche.
470 FrankfWb V, 2466: Deß iß aach der Rächebooche! (Oppel, 1839/94, 33, 9).
471 HambWb XIX, 989 (Vierl).
472 RheinWb VII, 245 (div.).
473 Mannhardt 1853, 21: Ebereschenbaum, Vogelbeerbaum.

Cor Hendriks, Regenboognamen, PDF 8-2-18 73

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


In Zwaben werd wel gezegd: Ich han uff ein Ys gebuwen Und uf des Regen Bogen.474

In Beieren al oud: Sie pawent auf den wint und zimmernt auf den regenbogen, met varianten
in een rijm met (der hat sich selb) betrogen(und): zimmert auf den regenbogen, ~ bauet auf
den regenbogen, ~ welbit auf den regenbogen.475 Reeds Freydank: auf den Regenbogen
bauen, — sich täuschen.476

De Franse schrijver (vaudevilliste) Duvert gebruikte in zijn stuk Le marchand de marrons de
typische uitdrukking: ‘Si je vais où aller, je veux bien que l’arc-en-ciel me serve de
cravate.’477

Seiler noteert het spreekwoord: Weiberschönheit, das Echo im Wald und Regenbogen
vergehen bald.478 In het Nederlands: Vrouwenschoonheid, de echo in ’t woud en regenbogen
vergaan spoedig.479

Chasing Rainbows: 
Een rainbow-chase (fig.) is ‘a quest which is rendered pointless by the illusory nature of its
object; hence rainbow-chaser, -chasing.480

Baden: də rēγəbouγə fąŋə̃ [‘vangen’], ‘dem Regenbogen nachlaufen’, een kinderspel.481

Rijnlands spelletje: Eentje zegt: Sag emol R[egenbogen]. De ander zegt het, waarop de eerste
zegt: deng Motter hät en ene Ösel (Esel) gesoge (gesäugt).482

Geslachtverandering:
Rijnland: Wenn en Bu [jongen] mir em Korb voll Wasser [lekkend mandje] unnerm
R[egenbogen] dorchläft (-läuft), dann werd er en Mädche (und vom Mädchen umgekehrt).
Tegen de kinderen zegt men: wann e Bibche unnerm R[egenbogen] dorggeht, werd’s en
Mädche.483 In Westbohemen is het gevaarlijk voor een meisje onder de 7 om onder een
regenboog door te springen, want dan kan ze een jongen worden. Zonder opgave van de
leeftijd wordt hetzelfde in Westfalen verteld, waarbij wordt verwezen naar de sage van de
wilde Johanne in Gravenhorst bij Münster.484 In de Jura bernois (in Suisse Romande) bestaat
het vreemde geloof, dat de jongen of het meisje dat erin slaagt zijn/haar muts over de
regenboog te gooien van geslacht verandert. In Courfaivre is het voldoende om de regenboog
te kruisen.485Gevraagd wordt: Tyin ā s kə t’é alè tchinpè tè kāl chu l’èrbouè an lè tchèpèl də
Sin Grā? (Quand es-tu allée jeter ton bonnet sur l’arc-en-ciel à la chapelle de St-Grat [entre
Mervelier et Montsevelier]? aan een meisje dat het gedrag van een jongen vertoont: een
toespeling op het geloof dat een meisje een jongen kan worden als ze haar muts werpt over
een regenboog, die over de genoemde kapel staat. Tchinp tè kap outr l’èrboua, è pœ t vœ vni

474 Fischer, SchwäbWb V, 236.
475 BayerWb II, 70 (Cgm 765 f. 139; Teg. 1803; Fridancus, Clm 237 f. 223; Vridanco in veris proverbiis; Altsw.
161, 6; Grimm, Myth.2 695 ); ook: Ich han uf ein îs gebuwen und uf des regen bogen. Cf. Boyer 1959, 27:
‘building on the rainbow’ ... a bootless enterprise (J. Grimm, Teutonic Mythology, London 1880-88, II, 731-734).
476 Wenzel, 241. 
477 Mélusine II, 10 n. 1, bij de argot-benaming cravate (stropdas) (F. Michel, Dict. d’argot).
478 Seiler, Deutsche Sprichwörterkunde, 1922, 225, 325.
479 Har III, cxva.
480 OED XIII, 135. In het bijbelboek Ecclesiastes wordt gesproken over ‘chasing after wind’ (1:12 etc.). Vgl. ook
chasing the dragon is het ‘roken’ van heroïne: het najagen van illusoire dromen.
481 BadWb IV,1, 233 (Roedder Vspr. 493b).
482 RheinWb VII, 245 (Eusk-Billig).
483 RheinWb VII, 245: 1e: zum Ausdr. einer Unmöglichkeit (Simm-Laub / Simm-Schlierschd).
484 Stegemann, in: HDA VII, 591f: John, Westböhmen 240; ZfVk 5, 1895, 127; cf. Grimm, Myth 2, 611. Cf.
Boyer 1959, 29: Widespread is the idea that one who crosses, or passes directly beneath, the rainbow will change
sex. In Bohemia the operation of this rule is thought to be limited to girls who are not yet seven.
485 GPSR I, 577 (cf. Aj. Biétrix, Lettre Bonfol, 70 nºXXII: L’Econatte Saint-Bernard
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è-n bèchat (jette ton bonnet par-dessus l’arc-en-ciel, et tu deviendras une fille), zegt men
tegen de kleine jongens, wanneer men een regenboog ziet.486

In Frankrijk was het veranderen van geslacht bij het onder een regenboog doorgaan al in de
16e eeuw bekend: ‘Il me fasche que vous en aymez d’autre plus que moy. – Toy n’estant
femme, de quoy te plains-tu? – Et si je passois sous l’ar-en-ciel, et que quelque accident me
changeast quelque jour? – Pleust à Dieu! car tu m’osterois de l’entendement ceste detresse.’487

In Italië verandert wie over de regenboog springt of eronder door gaat van geslacht.488 Er
bestaan diverse uitdrukkingen voor: van vóór 1698 is cavalcare l’arcobaleno ‘mutar sesso’,
lett. ‘de regenboog berijden’, uit 1733 is passar sotto l’arcobaleno (er onder doorgaan), uit
1741 attraversare l’arcobaleno (doorkruisen).489

In de Elzas zegt men, dat als een meisje haar muts over de regenboog gooit, ze meteen in een
jongen verandert.490 In Haute-Loire verandert iemand, die onder de regenboog door loopt, van
geslacht. Dit geloof bestaat ook bij de Serven en Albanezen.491 In Bulgaarse sagen wordt
gezegd, dat als je onder een regenboog doorloopt je van geslacht verandert: als je een man
bent, begin je te denken als een vrouw, en als je een vrouw bent, begin je te denken als een
man. Hoewel de meeste mensen in de hoofdstad niet in dit bijgeloof geloven, plagen
sommigen elkaar en maken grappen.492

Op de Canarische Eilanden is opgetekend: Als men pist aan de voet ervan, dan verander je
van geslacht.493 In Andalucia gebeurt dit als je pist terwijl er een regenboog is of als je eronder
staat.494 Ook in Griekenland was er een jongen zo brutaal (want het is een belediging van de
regenboog) om over de regenboog te springen. Meteen veranderde hij van een ferme knaap in
een zeer mooie vrouw, maar zo delicaat en zwak, dat ze geen man van zich af kon houden.
Het is een in Griekenland zeer verbreid voorkomend geloof, dat wie over de regenboog
springt, van sexe verandert.495 [De sex-verandering komen we tegen in de mythe van
Teiresias, die eens twee slangen zag copuleren. Toen ze hem aanvielen, sloeg hij met zijn staf
en doodde het vrouwtje. Hierop veranderde hij in een vrouw en werd een bekende hoer. Maar
7 jaar later zag hij op dezelfde plek [!] hetzelfde schouwspel en herkreeg zijn mannelijkheid

486 GPSR VI, 647 (J Ocourt; J Dev. A. tr. p. XIII, 45).
487 Huguet, Edmont, Dictionnaire de la Langue Française du seizième siècle, Tome I, Paris 1925, 284: Larivey,
Les Tromperies, I, 5.
488 AIS c. 371 P. 329, veraltet; P. 654.
489 LEI III.1, 942 (Redi, Fagiuoli, A.M. Ricci).
490 Mél. II, 133 (rond Belfort) (Revue d’Alsace 1884, 214).
491 Mélusine II, 17 (P. Le Blanc). In het oude Franse theater (éd. Jannet, VII, 29) leest men: ‘Et si je passois sous
l’arc-en-ciel, et que quelque estrange accident me changeast quelque jour?’ Cf. F.S. Krauss, in: Mélusine, II, 43.
Stegemann, in: HDA VII, 595 n. 43:Grohmann 40 Anm. Wenzel, 240: Nach Vuk herrscht bei den Serben ein
sonderbarer Aberglaube, daß nämlich alles, was durch den Regenbogen gehe, sein Geschlecht verwandle.
492 Bron: Internet (naar: Raymond L. Lee Jr. and Alistair B. Fraser, The Rainbow Bridge: Rainbows in Art, Myth, and
Science, Bellingham 2001).
493 ALEICan II c. 762: Lanzarote 2, 20,4: Si se orina al pie de él, se cambia de sexo (ook Gran Canaria 10, 30,
Tenerife 40: (of: Quien orina al pie de él, cambia de sexo); ook: GC 20: ‘Si te meas en él, te vuelves hembra.’
494 ALEA c. 860: J 100: el que orina cuando se ve el arco iris cambia de sexo; J 401: el que orina bajo él
[eronder], cambia de sexo, según la tradición; Gr 601: se dice que el que orina bajo él, cambia de sexo. Cf.
García Mouton 1984, 182 n. 56: In Na 403: el chico se vuelve chica; in Hu 102 y 104 son los niños que orinan
debajo del arco los que se convierten en niñas. J. Amades, ‘Astronomia...’, 115, señala para el Valle del Ebro la
creencia del cambio de sexo al pasar por debajo del arco. Sólo en Gr 2 (ALMP c. 123) se recoge la creencia de
que la vieja rejuvenece (de oude vrouw verjongt). ID., n. 57: En los Abruzos, el orinar sin ocultarse del arco trae
como castigo la ictericia llamada allí male dell’arco (Séb., 360); n. 58: El DCVB, 791, se refiere a la
superstición menorquina del cambio de sexo para quien pasara bajo el arco. La creencia se da también en
Portugal y Brasil, según L. da Câmara Cascudo, Locuçãos tradicionais no Brasil, Río de Janeiro 1977, 89. ID.,
183: En España, la superstición menciona el salto en La Garrotxa (DCVB).
495 Mélusine II, 38f: ’εδρασκέλισε ‘il l’a enjambé’.
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door het mannetje te doden. Als beloning voor de opmerking, dat vrouwen 9x zo veel van sex
genieten, gaf Zeus hem de zienersgave.496]
In Servië mag men niet schijten tijdens een regenboog, anders verandert dat wat naar buiten
komt in een serpent. Wie op dat moment watert, diens teelballen verzakken.497

Bij de Nago’s wordt een sprookje verteld over een jongen, die zo mooi was dat hij voor een
meisje werd gehouden. De koning sluit hem op in een huis, maar de jongen weet te
ontsnappen en verbergt zich in het woud in de boom van de regenboog (Odchoumaré), die ’s
avonds thuis kwam en de jongen na het horen van zijn verhaal veranderde in een meisje. In
een variant is het de ‘meester van de rivier’, die de jongen in een meisje verandert.498 Het
omgekeerde, de verandering van meisje in jongen, is een zeer verspreid voorkomend thema en
door Aarne/Thompson opgenomen as type AT 514: The Shift of Sex. The sister becomes a
soldier in place of her brother. Marries the daughter of the king. She is driven away [omdat ze
de prinses niet kan bevredigen] and rescued by her companions. The change of sex [takes
place] in the ogress’ house [Mot. D11]. Marriage with the princess. Voorbeelden van dit type
zijn opgetekend in Finland, Lithouwen, Noorwegen, Denemarken, Schotland, Ierland, Spanje,
Roemenië, Polen, Griekenland, Turkije, Indonesië, etc.499 Een voorbeeld is het Roemeense
sprookje Cu un împărat (‘Met een keizer’), waarin de jongste van de drie dochters van een
keizer (die met één oog huilt en het andere lacht omdat hij geen zonen heeft) verkleed als
soldaat bij een andere keizer in dienst komt, wiens dochter verliefd op haar wordt en met haar
wil trouwen. Het huwelijk blijft echter onvolledig en de soldaat wordt met op een mission
impossible gezonden, maar ze weet de draak te vergiftigen, verdwaalt op de terugweg in de
woestijn, vindt een kluis, waar ze het brood en de wijn van de kluizenaar opmaakt. Wanneer
hij thuiskomt en dit mist, vervloekt hij de rover, dat deze van geslacht verandert. Zo komt het
meisje als man terug en alles is oké.500 In een Finse versie wordt de soldaat, die de prinses niet
weet te bevredigen, in de oorlog gestuurd. Op de terugweg is ze door hoge nood gedwongen
een heksenhut in te gaan en ontlast zich daar. Als de heks thuiskomt, is ze woedend en wreekt
zich op degene, die haar hut bevuilde, door diens sexe te veranderen.501 In een Griekse versie
wordt het meisje tijdens de ‘magische vlucht’ (cf. AT 313) door de reuzen een vloek
nageslingerd om van sexe te veranderen.502 In een variant uit Euboia is de held een man, die
mooi op de citer kan spelen, maar de Nereïden beledigt door niet voor hen te willen spelen,
waarop ze hem vervloeken: ‘Als je een man bent, word je een vrouw en als je een vrouw bent,
word je een man.’ De vrouw geworden man wordt soldaat, trouwt een prinses, wordt, als hij
haar niet kan bevredigen door haar vader om een toverappel gestuurd bij een reusachtige
neger. Wanneer deze wordt overwonnen, vloekt hij met dezelfde vloek.503 In een Albaanse
versie is een jongste dochter in militaire dienst gegaan in plaats van haar vader, onderscheidt
zich, de prinses wil met haar trouwen, etc. Ze wordt uitgezonden, overwint een mensenetende
Lamia, evenals een woeste merrie en tenslotte haalt ze tribuut bij een stel serpenten, die haar
met de sexe-verandering vervloeken.504 Hetzelfde patroon heeft een Kaukasische versie; hier
wordt het meisje vervloekt door een in zee levende buffel van wie ze de melk moet halen.505

496 Graves 105.h.
497 F.S. Krauss, in: Mélusine, II, 42: Qui eodem tempore mingeret, caderent ei ‘οι ’όρχεις; cf. García Mouton
1984, 182, relacionada de alguna manera con el cambio sexual.
498 Pierre Bouche, in: Mélusine, II, 127-132 nºXV: ‘Garçon changé en fille par l’arc-en-ciel (Conte nago)’.
499 Thompson 1961, 182.
500 Birlea, 429f nº56 (Iancu Duroi uit Bughea-de-Sus, rayon Muscel, regio Argeş, prov. Muntenia).
501 Apo 1995, 85f (uit Pori; coll. F.K. Kuusisto in 1894).
502 Dawkins, MGF, 301-311 nº46: ‘The Girl who went to War’ (uit Ordoú, Pontos; Khroniká tou Pontou I, 1943,
13-44: ‘The youngest Child’). Met varianten.
503 Dawkins, MGF, 299-301 = Hahn I, 307 nº58 = Kretschmer, NGM, 240; cf. BP II, 58.
504 Dawkins, MGF, 300f = Dozon nº4.
505 Dawkins, MGF, 300f = Dirr (coll.), Kauk. M., 110 nº25: ‘Die tapfere Tochter’ = Lucie Menzies, Cauc. FT,
117 nº23 (Kabardian).
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In een ander Albaans sprookje wou de koning zo graag een zoon, dat toen het een dochter
bleek, zij de koning werd voorgesteld als zoon. Het meisje, geholpen door haar paard van het
Djinn-geslacht, zorgt ervoor vervloekt te worden door de Djinn en wordt zo de begeerde
zoon.506 Turkse varianten van dit verhaal zijn door Eberhard en Boratav opgenomen als type
EB 97: ‘Der weinende Granatapfel’. De vrouw van de padisjah voedt haar dochter als zoon op
uit vrees voor de toorn van haar man. Als de besnijdenis wordt voorbereid, vlucht het meisje
op een ‘goed paard’, gaat in dienst bij een vreemde padisjah, krijgt de jongste dochter
toegezegd als beloning voor ‘zijn’ daden. Deze heeft een bovennatuurlijke minnaar, die haar
aanraadt van de vrijer 3 toverdingen te verlangen. Bij het bezorgen van een van deze dingen
wordt de vrijer als gevolg van een vloek van de reus in een man veranderd. Als alle
toverdingen bezorgd zijn, is de tover van de minnaar gebroken en de prinses trouwt met de
vrijer.507 In Bulgarije zijn een zestal versies van dit verhaal opgetekend. De koningin baart in
plaats van de verwachte zoon een dochter en geeft hem uit vrees voor haar man uit voor een
jongen. De zogenaamde zoon ontvlucht het huis, wanneer zijn vader hem wil trouwen. Met de
hulp van een (door een dankbare slang geschonken) toverpaard wint hij een prinses (cf. AT
530 II), die, ontevreden over haar mans prestatie in de huwelijksnacht, van haar vader
verlangt dat hij hem ombrengt. Op gevaarlijke beproevingen uitgestuurd (een wilde merrie
inrijden; helend levenswater halen, een gouden appel uit de tuin van de Lamia brengen),
wordt het heldenmeisje op de laatse tocht door de Lamia (Draak, Samodiva) vervloekt [op
bovenstaande wijze] en verandert in een man.508

In Aude (Lorraine oriental) zegt men tegen de jongelui dat om werkelijk een man te worden
het noodzakelijk is onder de regenboog door te gaan.509

Zomersproeten:
In Pfalz: Wann’s uf em regert, wann der Regeboge steht, kriggt mer Summerflecke.510

In Colombia heet de regen, die valt terwijl de regenboog staat, meao de arco, picadura de
viejo (pis van de regenboog, oudeman-prik.511

Uitdrukkingen:
Pruisen: Nu es es Brot all wie e Raingboge, d.w.z. ‘ist schimmelig’.512

Zuid-Hessen: Ich bin gespannd wie en Regenbogen, d.w.z. ‘sehr neugierig’.513

Baden: Die isch åågmoolt wi en rääjebooge [beschilderd], ‘von einer stark geschminkten
Frau.514

Rijnland: Heu os esu krummb we en R[egenbogen] of: he kött (so gebückt) eran, wie ne
R[egenbogen]. Van een lange, kromme mens zegt men in Rijnland: en lange R[egenbogen].515

In Bretagne heet het: Hir ha moan evel cloarec ar glao ‘Long et mince comme le clerc de la
pluie’.516 In Suisse Romande is het een ‘homme long et voûte’. Van zo iemand wordt gezegd:
E sinblə rin k’on-n arkanchalə (il a tout à fait l’air d’un arc-en-ciel). Ook zegt men daar: Fèr
déz arkansiəl chu l véjaïn, een regenboog maken bij de buurman, bij het maaien over de grens

506 Dawkins, MGF, 300f (rec. Mrs. Hasluck).
507 Eberhard & Boratav 1953, 111f. De vloek is als bovenstaand in versie j (III.4).
508 Daskalova e.a. 1995, 114 AT 514.
509 ALLOr c. 43 P. 11.30: On disait aux jeunes gens que pour être réellement un homme, il faillait passer sous...
510 PfälzWb V, 453.
511 García Mouton 1984, 187 n. 88 (Luisa R. de Montes, Creencias sobre el arco iris en Colombia, 19); hij
verbindt dit met het pissen van de oude vrouw van de regenboog in Portugal.
512 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 779 (bresl.).
513 SüdHess IV, 1310 (Mz-Opp).
514 BadWb IV,1, 233 (Humburger 161).
515 RheinWb VII, 245 (Daun-Tettschd / Rheinb-Lüftelbg / Sieg-ODollend).
516 Mél. II, 13 (Luzel, in: Revue Celtique III, 450: est connu de tout le monde, en Basse-Bretagne).
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van zijn gebied gaan.517 Een 18e-eeuwse zin luidt: Main daivo son pennie sche lairge qu’in
airboi / ne poyet se fetchie dain in poertche [porche] sch’étroi (Mais avec son ‘pennie’ [sa
robe à paniers] aussi large qu’un arc-en-ciel / elle ne put s’introduire dans une porte si étroite
(= la porte du Ciel).518

In de Jura (te Así) zegt men: bouèyou kman in-n èrbouè, zuipen als de regenboog (‘zuip-
boog’).519

In Toskane betekent esser passati sotto l’arcobaleno ‘alles vergeten hebben’.520

In het Engels is over the rainbow ‘crazy’.521

In Middeleeuws Frans was passer sous l’arc en ciel: être en danger.522

In het 16e-eeuwse Frankrijk bestonden uitdrukkingen als cousin de l’arc-en-ciel en issu de
l’arc-en-ciel, waarover hetvolgende wordt gezegd: ‘Mais je n’excuse pas les censeurs de
Socrate, De qui l’esprit rongneux de soy-mesme se grate, s’idolatre, s’admire, et, d’un parler
de miel, Se va preconisant cousin de Larcanciel.’ Hieraan wordt toegevoegd: ‘Ici l’espression
s’applique bien à un homme qui se glorifie, qui porte aux nues son mérite. On peut la
comparer à l’expression issu de l’arc-en-ciel, employée pour un homme qui prétend
descendre d’une très haute origine – la maison de Cécrops, d’Atrée, de Tantale, champignons
d’une nuict, leur noblesse n’egale. Ils sont en ligne oblique issus de l’arc en ciel.523

De boog staat gespannen:
Normandië: le €ẽtur sẽ màrtẽ é tãdu.524 Ook in Wallonië wordt gezegd van de regenboog, dat
hij tẽ*du (tendu), met de bemerking: ‘c’est signe de tendre temps’, wat een spel is van tendre,
‘teer, zacht’ en het werkwoord tendre, spannen, want tèdu: siñ dœ tèr tã wil zeggen: ‘il va
pleuvoir’, of: ‘il pleuvra encore demain’.525

Kinderschrik:
In Pruisen vertelt men de kinderen dat de regenboog mensen opzuigt.526 Ook in Letland wordt
de herderskinderen verteld, dat wie de regenboog benadert, zal worden opgetild in de lucht
door de regenboog en getransporteerd naar een ver land.527 In Duitsland wordt ook verteld, dat
hij kinderen in de hoogte trekt.528 In Zevenburgen was een herdersknaap, die van dichtbij
wilde zien, hoe de regenboog het water aantrekt. Daarom dreef hij zijn kudde het dal in naar
de rivier. Toen werd hij tezamen met zijn kudde opgezogen en weidt nu eeuwig aan de hemel
zijn schapen. Deze geschiedenis wordt de kinderen ter waarschuwing verteld.529 Pócs vertelt
van iemand die weggevoerd wordt naar een ‘feest’ door heksen, die in een wervelwind

517 GPSR I, 576f; cf. FEW I, 131a: der typus in übertragener bed[eutung] in loch. arc-en-ciel ‘labourage fait de
borne en borne [grenspaal], mais en arc-de-cercle, pour empiéter sur le voisin [inbreuk maken op het gebied]’.
518 GPSR VI, 647 (J Del.): voor nauwe poort van de hemel, zie Evangelie (oog van de naald).
519 Gargallo 2006, 2 naar Barras 1997, 149 (èr = arc; bouè = buve); GPSR VI, 647: ‘buveur comme un arc-en-
ciel (J Épauv.): Bouèyou kman ïn-n èrbouè.
520 LEI III.1, 942 ‘aver dimenticato tutto’ (RigutiniGiunte).
521 Cf. Roger Waters (Pink Floyd, The Wall, 1979) in the song ‘The Trial’: ‘crazy, over the rainbow, I am crazy’
& ‘crazy, over the rainbow, he is crazy’.
522 Guiseppe di Stefano, Dictionnaire des Locutions en Moyen Français, Montréal 1991, 30.
523 Huguet, Edmont, Dictionnaire de la Langue Française du seizième siècle, Tome I, Paris 1925, 284 (Regnier,
Sat. 10; Var. Hist. et Litt. IV, 36).
524 ALN c. 539 P. 23. Behalve ‘gespannen’ van een boog is tendu ook ‘gespannen’ = prikkelbaar. De boog kan
niet altijd gespannen staan: Arc ne dure tousjours tendu (car l’arc toujours bandé en fin se rompt) (Gaguin 422;
Cholieres II, 31); tendre l’arc = être prêt, viser (Renart 38080); = bander, avoir une érection (Matheolus I, 1315:
Que peu ou nyent, quar ma pharetre Est vuide et mon arc ne peut tendre) (Stefano & Bidler 1992, 25).
525 ALW III, 123a (To 58, cf. S 37: ‘est au tendre’; A 28).
526 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 779 (SE; Zies. 1, 253).
527 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 128 (nºXXVI, district Wolmar). Cf. Wilde Leger (hfdst. 3).
528 Stegemann, in: HDA VII, 587: Urquell 1, 1890, 86.
529 Stegemann, in: HDA VII, 587 = Müller, Siebenbürgen, 166 nº235.
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verschijnen, wat ze vergelijkt met iemand, die wordt ‘snatched up’ (opgeschept) met de
regenboog door de ‘wicked ones’ (de bozen, de kwaden = ‘duivels’), wat ze wil koppelen –
though the link cannot be proven – aan de initiatie van de ‘windtovenaars’ weggevoerd door
de wolkendrijvende zielen.530

Maanregenboog
In Pruisen zegt men dat er regen komt, wanneer een ‘Mondregenbogen’ te zien is.531

Oost – West; Morgen – Avond:532 
Reeds Seneca bracht het tijdstip van verschijnen van de regenboog in verband met het weer:
Wanneer een regenboog in het noorden verscheen, d.w.z. rond het middaguur (als de zon in
het zuiden staat), dan voorspelt dat een zware regenbui (want de kracht van het vocht kan niet
overmeesterd worden door de sterkste middagzon); is hij in het westen (d.w.z. ’s morgens),
dan komt er slechts dauw of lichte regen; verschijnt hij in het oosten (in de avond), dan
voorspelt dit mooi weer.533 In de Buch der Natur van Konrad van Mengenberg uit 1350 wordt
van de (zeldzame) regenboog die op het middaguur verschijnt gezegd, dat een zware regen
voorspelt (want waterige wolken zijn in de lucht); wanneer hij verschijnt tegen
zonsondergang, beduidt dit goed weer.534 In de weeralmanak van Leonard Digges uit 1555
met de lange titel Prognostication of Right Good Effect, Fructfully Augmented Contayninge
Plane, Brief, Pleasant, Chosen Rules, to Judge the Wether for Ever wordt van de regenboog
gezegd, dat It declareth sometyme rayne, and many tymes fayre wether. Ook wordt gezegd: If

530 Pócs 1991/92, 230:
531 Tolksdorf, Preussisches Wb IV, 778.
532 Vgl. Gargallo 2006, 4: Rosso di sera / bel tempo si spera; / rosso di mattina / acqua vicina (Avondrood:
goede tijd is te verwachten; ochtendrood / water komt (Lapucci 19953, 266). Ned. Het morgenrood brengt water
in de sloot; echter ook: Avondrood, water in de sloot (Van Dale 1984, 1750; 225). // Avondrood, morgen mooi
weer aan boord, / Ochtendrood, vanavond water in de sloot. Deens: Morgenrøde gir dage bløde (natte dagen) /
Kveldsrøde gir dage søde (zoete dagen). Italiaans: Rosso di sera, bel tempo si spera, / rosso di mattina mal
tempo si avvicina. Uit een 18e-eeuws hs van een schaapsherder: Een avondrood van glans en ’s morgens donker
weer, Belooft een’ schoonen dag voorzeker telken keer. Als Phebus ’t aardrijk rood uit d’oosterkim begroet, Dan
ziet men dien dag noch regen te gemoet. Als de zon rood en vurig opgaat – Wind en regen. (Driem. Bl. 9, 50)
Rouge du soir, blanc au matin, C’est la journée du pélerin of Bon quart partout pour le marin. Ned.: Zonnetje
rood, water in de sloot. (E.V. 7, 187) Zuidoost Friesland: ’s Morgens rood, ’s avonds water in de sloot.
Avondrood brengt ’s morgens mooi weer aan boord. (E.V. 8, 82) Seiler 1922, 41: Nd.: Morgenrot, dat Water up
der Straten flot; Abendrod, den andern Dag gaud Wederbod. Abendrod gaud Weder Bod; Morgenrod, dat et up
der Eren (Flur) flot. Vor 50 bis 60 Jahren hörte ich öfter aus dem Munde einer alten Braunschweigerin:
Abendrot gut Wetter Bot'; Morgenrot, ganzen Tag Tone flot (statt am Tone = Zaun); Peters (Kap. IV 199):
Morgenrodt, den avend an dem thune flot. Fri. 1,8a: Awendrot, schön Wetter got (gibt); Morgenrot, dreckig Flot.
ID., 133: Morgenrodt, den avend an dem thune floth. (M.Friedrich Peters, 1605) Har: Des morgens rood, Des
avonds plomp in de sloot. (II, xliib) Hautes-Alpes: Rouge le matin, Pluie en chemin; Rouge le soir, Espoir.
(Gennep 1948, 63 nº9: général en France) Rouge lou matin, La pluie es acqui; Rouge lou sère, Beau tems espère.
(nº13) Rouge dôu matin, Lo pluio es par chamin; Rouge dôu sero, Bèu temp espèro. (ID. 65 nº9b) Roudjé lou
matin, La pluyé es in tchamin; Roudjé lou séra, Bei teins espéra. (ID., 66) Vgl. Nebla rouilla du matéin, Bettan
la pleuia au pountién; Nebla rouilla dou vèpra, Bettan soureu su fêtre. (ID., 67 nº99) La nebla pouau, Pren toun
aguille et tra anaud; La nebla devala, Pren ta pora et revala. (ID., 63 nº22) Quan lou ten es oscur du caire
d’amoun, Pren ton araire é va-t-en à maison; Quan lou ten es oscur du caire (= côté) d’aval, Pren ton araire é
vai labourar. (63f nº25)
533 Boyer 1959, 59f. This formula for the bow as a forcaster goes back to days before Seneca, being ascribed to
Aristotle, and it was frequently repeated throughout succeeding ages. Even to this day the role of the rainbow in
weather prediction has remained a very popular speculation. ID., 86: The medieval age was fascinated by the
rainbow as a weather prognosticator, and here William [of Conches, c. 1080-1154: Dragmaticon Philosophiae]
repeated Seneca almost verbatim: a midday rainbow means heavy rain, a bow in the morning signifies light rain,
and one about the time of vespers indicates clear weather.
534 Boyer 1959, 130. There evidently was no conflict in Konrad’s mind in the use of the bow as both a natural
and a divine sign – a harbinger of weather and a seal of God’s promise.
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in the mornyng the raynebow appear, it signifieth moysture, onlesse great drouthe of ayer
woorke the contrarie. If in the evening it shew itself, fayr weather ensueth: so that
aboundaunt moyste ayer take not awaye the effect. Or thus. The rayne bowe appering, if it be
fayr, it betokeneth fowle weather: if fowle, loke for fair weather. The greener, the more rain:
redder, wynde.535 Jean Demerlier in zijn Iridis Coelestis, verschenen in Parijs in 1576,
concludeerde op basis van zijn theorie over de regenboog, dat als een regenboog in het westen
verscheen, dit mooi weer voorspelde; in het oosten was het een zeker teken van regen.536 De
Harvard-professor Charles Morton nam in zijn Compendium Physicae ook
weersvoorspellingsregels op: ‘The Prognostication of Rainbow is rain if it appears in the
Evening: because the nights cold will farther condense the Clouds; but in the morning it
foreshews a fair day because the dayes heat will rarifye the Cloud according to the old
Saying: A Rainbow in the Eve, put thine head in the Sheave, / A rainbow in the morrow, go
take thy bow, and arrow.’537 Volgens Jonathan Edwards (1703-1758) wordt de regenboog
veroorzaakt door ‘shining full on the drops of rain’, vanwaar wordt gezegd dat een regenboog
in het oosten een teken is van mooi weer, want dan moet het helder zijn in het westen.538

Harrebomée geeft de merkwaardige spreuk: Een weêrshoofd in den avondstond: Leg dan je
hoofdje op een zachte grond, en verklaart dat een weêrshoofd een regenboog is. Een
weêrshoofd in den morgen: Laat dan je hrtje maar zorgen.539

Andalucia: arco al levante, no te espantes; / arco al poniente, desunce y vente.540

Portugees: arco-da-velha ao sol-nado, água antes de tirar o gado, of: Arco ao nascente e
arco ao poente, faz o céu contente.541

Galicisch: Arco da vella ó raiante, ei, boi, ei, para adiante, of: ~ dálle ós bois para diante.542

Arco iris al levante, levanta el tiempo al instante.543 Spanje: Arco a poniente / leva el arte y
vente, / arco a prima / ponte la capuchina.544

Castelaans: Arco iris al poniente, suelta el arado – o los bueyes – y vente. Arco al poniente,
deja el arado y vente. Arcos a poniente, recoge los bueyes y vente. Arco iris al Poniente,
amarra la yunta y vente.545 Portugees: Arco da velha direito a poente, solta os bois e vem-te,
of: arco-iris ao poente, ~; of: Arco da vella ó poñente, solta os bois e vente.546 Gallicisch:
Arco da vella no/ó poniente/ponente, ceiba/colle/saca os bois e vente of Arco ponente, colle o
boi e vente.547 In Almeria: Arco a poniente, amarra da barca y vente, in Hueva: Arco a
poniente, leva el arte y vente.548 Arco da vella ó poñente, mariñeiro alerta (en pé)! Arco da
vella ó poñente, colle as artes e vente. Arco da vella ó poñente, amarra a lancha (o barco) e

535 Boyer 1959, 154 (Digges, o.c., 27; 6).
536 Boyer 1959, 168 (Ioannes Demerlierius, Iridis coelestis, et coronae brevis descriptio, fºciij v.).
Weersvoorspellingen zijn ook te vinden bij De Dominis, De Radiis Visus et Lucis, 1610.
537 Boyer 1959, 260.
538 Boyer 1959, 264.
539 Har III, xliiia; xlvib. Volgens vDale 3370b is weershoofd een stukje regenboog van ongeveer 20º, teken van
slecht weer of hoog tij.
540 ALEA c. 860: Al 600. In Se 500 wordt gesproken van een arco iris al naciente en al poniente; cf. Ma 100,
101: aļkò_al ponjéņtə = solánò en Gr 508: árkò đe punjéņtə = lebáņtə; in J 305: al saljéņta en al ponjéņtə. In het
Italiaans: lárku la mmáne [van de morgen], ~ la síra [avond] (AIS c. 371 P. 749).
541 Gargallo 2006, 9 naar Marques da Costa, 20042, 833.
542 Gargallo 2006, 9 naar Rodríguez González, s.v. arco; Seminario 2003, 194; Vázquez 2003, 154. Vgl. Arco da
vella ó radiante, dálle ós bois para diante (Seminario 2003, 194 met veel nabije varianten.
543 Gargallo 2006, 9 naar Rodríguez Marín 1926, 45; Gella 1944, 20; Pejenaute 1999, 268.
544 Knapp 1939, 40 (M. 45); cf. Gargallo 2006, 8 naar Pejenaute 1999, 268.
545 Gargallo 2006, 9 naar Rodríguez Marín 1926, 45; Correas 2000 [1627], 102; Gella 1944, 20; Diaz 1991, 81
(en Badajoz).
546 Gargallo 2006, 9 naar Marques da Costa 20042, 833 (2x); Rodríguez González, s.v. arco.
547 Gargallo 2006, 9f naar Seminario 2003, 194 (met typefout 2x poniente); Vázquez 2003, 155.
548 Gargallo 2006, 10 naar Gella 1944, 19; Rodríguez Marín 1926, 45 (dicen los pescadores de Ayamonte).
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vente. Arco da vella ó poñente, forza de remos e vente.549 Asturia: Arcu al oeste, amarra la
barca/lancha y vente.550 
Andalucía: Arco al Levante, / labra y no te espantes; / arco al Poniente, / coge la capa y
vente. Arco iris por levante, / levanta el tiempo al instante; / arco iris por poniente, coge los
bueyes y vente.551 Arco al levante, no te espantes; arco al poniente, desunce y vente.552 Arco
da vella ó poniente, ceiba os bois e vente; arco da vella ó raiante, dalle ós bois para diante.553

Arco a mare (= a levante) – prendi i bovi e val a arare; arco a monte (= a ponente) – prendi i
bovi e vai alla corte. Cerchio di San Marco di sotto (= ponente) – prendi il carro e va’ sotto;
cerchio di San Marco di sopra (= levante) – prendi il carro e va’ al lavores.554

Catalaans: Arc de Sant Martí al matí, / para-li el bací.555

De spreuken in Ille-de-France en Orleans zijn: arc-en-ciel du matin / met la pluie en chemin;
var. 75: dans le chemin; 39, 40: met l’eau; 35: met la mare au; 56: l pàtưyà (la flaque) dans le
chemin; 41, 42: met la pluie en train; 20, 50: est signe de chagrin // l’arc-en-ciel du soir / c’est
de l’espoir; var. 20, 49: signe déspoir; 33: donne l’espoir; 70: fait mouvoir l’arrosoir;
bonhomme prends ton arrosoir; 14, 39, 40: met la pluie en terre (= l’enterre = le supprime);
26: met la pluie en désert; 31: met la pluie en l’air; 35: met le beau temps dans l’air; 47: met la
pluie à couvert; 56: rends le temps clair; 52: ~ du matin / mettez-vous en chemin // ~ du soir /
mettez-vous en couvert; 23: chagrin le soir, le matin c’est de l’espoir; 25: ~ soir met pluie à
terre (= fait tomber) // ~ matin n’arrête pas le pèlerin.556 In Centre: l’arc-en-ciel du soir est un
signe de beau temps pour le lendemain; l’arc-du-ciel du matin il va pleuvoir prochainement.557

Suisse Romande: L’are dau matin / Fâ veri [tourner] lé moulin; l’are dau né / Fâ setzi [var.
essuve] lé golle (de boog van de morgen / laat de molens draaien; l’arc du soir fait sécher les
flaques d’eau).558 Arkansyé då matin fā vəri lé moulin (fait tourner les moulins), ~ fa ala lé m.
(fait marcher les m.), ~ få vri batyœu e moulin (fait tourner ‘battoir’ et m.), ~ baly dè l’óv i
mœlin (donne de l’eau aux moulins); ~ l a jamè arətó lo pèlèrin (heeft nooit de pelgrim
tegengehouden), ~ n’inpatsə [empêche] på la dzòrnå dòou pélərin (verhindert niet de reis van
de pelgrim), ~ kouintsè [salit] son vèzin (mouille la région qui est dans son voisinage); ~
amin-nè lou pou tin (amène le mauvais temps). L’arkansyèl dao né fā chétsī lé golyé (le arc-
en-ciel du soir fait sécher les flaques d’eau), ~ fa tèri [tarir] ~; ~ fa sètsi lè fèmé [les fumiers];
~ lou lé [le lac]; ~ esuè lè molyé e lè golyé (dessèche les flaques d’eau petites et grandes); ~ fa
pyœra lé mon-né (fait pleurer les meuniers).559 Aliton du matin fé vəri lou mouəlin (regenboog
in de morgen laat de molen draaien). L’arliton du matåin fi vəri lə moulåin; l’arliton du nui fi
sètchi lou lapi (fait sécher les patiences [= plante des Alpes].560 Ékonat di mètïn / rémœ lé
mlïn / Ékonat di souè / réchuə lé touè (arc-en-ciel du matin remet en mouvement les moulins,
annonce la pluie, arc-en-ciel du soir sèche les toits). Kouin-nat di mètïn / fè alè lé mlïn /
Kouin-nat di souè / fè è souètchi lé bouèrbè (fait sécher les flaques d’eau).561 La Corée de
Saint Martin / lo matin / cointse son vesin (La courroie de Saint Martin le matin, souille son

549 Gargallo 2006, 10 naar Conde 2001, 115 (4x Gallicisch).
550 Gargallo 2006, 10 naar Sánchez & Cañedo 2002, 67; García Arias 2002-04, 123.
551 Gargallo 2006, 10 naar Gomis 1998, 96 n. 34 (Quesada, Jaén; Osuna, Sevilla).
552 Gargallo 2006, 10 naar ALEA, Al 600 (Carboneras).
553 Gargallo 2006, 10 naar Conde 2001, 115 (con un par de variantes que omito; otro par recoge el ALGa c. 91).
554 Gargallo 2006, 10 naar API cuestión 11.05.13.12 & 11.05.13.13.
555 Gargallo 2006, 8 naar Amades 1930, 115 (Coromines); bací = bacín (grote po) of bacía (trog; scheerbekken)
hetgeen overeenkomt met het ‘regenen met bakken’: para-li: stoppen, ophouden (met het leeggieten van het
scheerbekken?).
556 ALIFO c. 430. Vgl. Rouge le soir, bel espoir, / Rouge le matin, de la pluie en chemin.
557 ALCe c. 25 P. 21, 22.
558 GPSR I, 575 (alleen in deze dicton is ‘arc’ de ‘arc-en-ciel’) (uit 1903).
559 GPSR I, 577 (div. bronnen en localiteiten).
560 GPSR I, 613 (Vd Gryon; V Champ).
561 GPSR IV, 335 (B Charm.; B Bois).
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voisin, c.à.d. qu’il compromet le temps pour le reste de la journée.562 Èrbouè di souè / brāman
d’éspouè, arc-de-ciel du soir, bep [? signe] d’espoir; ~ lə rōzouèyou é souè, l’arrosoir a soif.
Arboua chu l soua / bé tan chu l matin (arc-en-ciel le soir, beau temps le matin). Èrboua di
sya / réchu lé bòrba (du soir / dessèche les flaques d’eau). Èrbouè vé lè nœ / pyœdj è ouər po
lè miənœ (à la tombée de la nuit / pluie et vent pour minuit). Èrbouá di souá / réchūə lé
touá; / èrbouá di mètïn / rémœ lé mlïn (du soir / essuie les toits; / du matin / remet en marche
les moulins). Airboi di soi / réchue les bouérbès; / airboi di maitïn / faît ai virie [var. rémeut]
les melïns (du soir dessèche les flaques d’eau / du matin fait tourner les moulins). Èrbouè di
mètïn / fè viriə lé rūə di mlïn (fait tourner les roues du moulin), ~ pyœdj è pə ouər (pluie et
vent). L’èrbouè di mètïn / bot le vouèyèdjou an tchmïn (fait partir le voyageur). Èrboua di
mètïn / fè rölè [fait rouler] lé mlïn / èrboua di soua / réchuə lé bòrbè (dessèche les flaques
d’eau). Arboua di maetïn èmœ [met en marche] lé mlïn / arboua di soua ámo-n l bé tan
[amène le beau temps]. Èrbouè d lè mètnè / tir lə boviə di tchin k’èl èrè / èrbouè di médi tir lè
sèrvint di nō / èrbouè di souè / tir lə boviə di tchinpouè (du matin rappelle le laboureur du
champ qu’il labourait, / de midi rappelle la servante de la fontaine, / du soir rappelle le berger
du pâturage). Douby è pə bél èrbouè / fōūə pyœdj mètïn è souè (double et bel arc-en-ciel /
forte pluie matin et soir.563

Italië: y àrkọré della mẹna, y àrkọré dẹlà dẹmà, málẹ témpo fá. En: y árkọ délla séra, bón
démbọ ména; y árkọ délla temáne se ríẹmpẹnọ le fọndáne.564 En: l áykụ a ŗa séyŗa, bụn témpụ
spéyŗa; en: l àrkụmbé de şéra, bọn témpọ şpéra.565

Ital.: Arco balen di sera / Tempo rasserena, / Arco balen di mattina / Empte la mattina.566

Dauno-appenn.: l arkəvélə də la matína l ayénčə li kutínə / l arkəvélə də la séra no l ayénčə li
bukkérə (~ di mattina riempie i catini, ~ di sera non riempie i bicchieri [de glazen]) (San
Marco in Lamis); Garg.: l arkəvéryə dəlla séra ayénkə li bukkérə / l arkəvéryə dəlla matína
ayénkə li kutínə (San Giovanni Rotondo).567

Sard.: Arcu du chelu a sero / Tempus bonu mi ispero. / Arcu de chelu a manzanu / Ettatí su
gabbanu.568

Manuel Toharia, een Spaanse TV-weerman uit de jaren 1980, schrijft: ‘Cuando aparece el
arco iris por la tarde, es señal de buen tiempo posterior. [...] Cuando hay arco iris matinal,
lloverá pronto y durante todo el dia.569

Op Minorca: S’arc de Sant Martí si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a
festa (of: ~ treu es cap a sa finestra), op Mallorca: Arc de Sant Martí es matí, passa avant en
ton camí; arc de Sant Martí es capvespre, to endemá fan festa (of: d’aigua demà farem
festa).570 Te Felanitx (Mallorca): Si surt es dematí, prenim bon camí; i si surt es capvespre,
demà farem festa.571

Corsica: Arcu di sera, un val una pera; arcu di mane, acqua a funtane.572 Sardinië: Arcu de
manzanu, abba de sero; arcu de sero, abba de manzanu.573

Catalaans: Ratlla de Sant Martí al matí, / l’aigua és aqui; / ratlla de Sant Martí a la
vesprada, / l’aigua és passada.574 Quan surt la ratlla de Sant Martí, de matí, aigua aquí; i, de
562 GPSR IV, 446 (N Bér. Patois neuch. 32).
563 GPSR VI, 647 (J Épauv., etc.).
564 AIS c. 371 P. 654; 682 (im Original wohl verschrieben: rẹímpẹnọ).
565 AIS c. 371 P. 177; P. 367.
566 Knapp 1939, 40.
567 LEI III.1, 945 (Piemontese, LSPuglia 28).
568 Knapp 1939, 40 (Archivio XI, 206; te Nuoro).
569 Gargallo 2006, 5 naar Toharia 1985, 98f.
570 Gargallo 2006, 5f naar DCVB s.v. arc.
571 Gargallo 2006, 6 (en 13) naar ALDC.
572 Gargallo 2006, 6 naar ALECor c. 628, P. 24: Vènaco (Serràggio).
573 Gargallo 2006, 6 naar Schwamenthal & Straniero 1932, 45.
574 Gargallo 2006, 6 naar Gomís 1998, 95 (en Benifallet, a orillas del Ebro).
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vesprada, aigua passada.575 Pirineo catalán: Pont de Sant Martí pel matí, la pluja és aqui; i si
és per la tarda, la pluja ja és passada. Pont de Sant Martí a la vesprada, la pluja ja és
passada.576 En in Frans Catalonië: L’arquet de Sant Martí va millor a la tarda que al matí.577

In Fraga in West Catalaans: Arc del maití / apreta a fugir. / Arc per la tarde / mosso, a
l’aladre.578

Galicië: Arco da vella ó anoitecer, bo tempo ó amencer.579

Portugees: Arco-da-velha ao sol-nado, água antes de tirar o gado.580

Castelaans: Arco de San Juan por mañana, agua a la tardada. Arco por la tarde, buen tiempo
aguardes.581

Occitaans: Quand l’arc-de-Sant Martí se mostro lou matí, lou pastre pot tourna dourmi; mai
quand parèis lou vèspre, pot ana pèr lou campestre.582

Gascón: Quan l’arc-de-Sent-Martí et devant, torna-te’n, boè(r), entau cam(p); quan l’arc-de-
Sent-Martí ei darrèr, torno-te, boè(r), entau costèr (Quand l’arc-en-ciel est à l’est, retourne,
bouvier, au champ; quand l’arc-en-ciel est à l’ouest, retourne, bouvier, à l’appentis).583

Rencolí deth maití, plujo peth cami; / Rencolí dera brespado, ra pluja qu’i passado (Arc-en-
ciel du matin, la pluie en route; arc-en-ciel de l’après-midi, la pluie est passée).584 Arcolan
deth matin / era ploja peth camin; / arcolan dera serada / era ploja depassada.585 Jersey: Ar
du matin, met-té en c’min...586

(ALEIFOr c. 430): 1) Arc-en-ciel du matin / met la pluie en chemin. / Arc-en-ciel du soir /
c’est de l’espoir, met varianten: signe d’espoir; ~ met le beau temps dans l’air; ~ rend le
temps plus clair; 2) Arc-en-ciel du soir / met la pluie à terre. / Arc-en-ciel du matin / n’arrête
le pèlerin. Of: Arc-en-ciel du matin / mettez-vous en chemin; / arc-en-ciel du soir (swèr) /
mettez-vous en couvert. 3) De regenboog 3x: a) L’arc-en-ciel du matin / signe de chagrin; /
l’arc-en-ciel du midi / signe de souci; / l’arc-en-ciel du soir / signe d’espoir; b) Arc-en-ciel
du matin / p’tit bonhomme, mets-toi en chemin; / à midi mets-toi à l’abri; / le soir (swèr), à
couvert; c) Arc-en-ciel du soir, signe d’espoir; arc-en-ciel du midi, signe de plaisir; arc-en-
ciel du matin, signe de chagrin.587 Daarentegen: Arc-en-ciel du soir dans le matin, c’est de
l’eau pour lendemain; du matin dans le soir, c’est de l’espoir.588 Arc-en-ciel du matin, / bonne
femme, mets les vaches en chemin. / Arc-en-ciel du soir, / tu verras pleuvoir.589 Arc-en-ciel du
matin / met la pluie en train; / arc en ciel du soir / met la pluie en retard. Arc-en-ciel du
matin, / donne à boire à ton voisin; / arc-en-ciel du soir / donne bon espoir.590

Frans: Arc-en-ciel du matin / fait aller les moulins, / arc-en-ciel du soir / fait ébarouir les
toits.591 Arc-en-ciel du matin / fait tourner le moulin; / arc-en-ciel du soir / fait mourir

575 Gargallo 2006, 6 naar Gargallo & Pradilla 1997, 80 (en Rossell, junto a la raya administrativa del Pais
Valenciano con Cataluña).
576 Gargallo 2006, 6 naar Farràs 1998, 88.
577 Gargallo 2006, 6 (ook naar Farràs 1998, 88?).
578 Gargallo 2006, 6 naar Galán 1987, 135.
579 Gargallo 2006, 6 naar Conde 2001, 115; cf. Rodríguezs González s.v. arco, con la variante amañecer.
580 Gargallo 2006, 6 naar Marques da Costa 20042, 833.
581 Gargallo 2006, 6 naar Rodríguez Marín 1926, 45.
582 Gargallo 2006, 6 naar Mistral s.v. arc-de-Sant-Martin.
583 Gargallo 2006, 10 naar ALEG c. 822 P. 676 SO (Garlin, Basses-Pyrénées).
584 Gargallo 2006, 13 naar ALEG c. 822 P. 688 SO (Caubons, Hautes-Pyrénées).
585 Gargallo 2006, 13 naar CNVLA 1992, 22.
586 DJF, 23. Alleen het eerste deel van de formule wordt gegeven.
587 Gargallo 2006, 7 naar ALEIFOr c. 430.
588 Gargallo 2006, 10 naar ALEIFOr c. 430/431: L’arc-en-ciel du soir placé au levant est signe d’eau; l’arc-en-
ciel du matin placé au couchant est signe d’espoir.
589 Gargallo 2006, 13 zonder opgaaf (CNVLA 1992, 22?).
590 Gargallo 2006, 13 naar Montreynaud, Pierron & Suzzoni 1994, 299.
591 Knapp 1939, 41  naar Streng, I, 70 uit Baume-les-Dames (Roussey).
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l’arrosoir.592 Arcancheil di matin / feit roulé lo moulin. Arcancheil du matin / plodze sensa
fin.593 Italiaans: Arco di mattina / riempie le mulina, / arco di sera / tempo rasserena. Arco di
sera / buon tempo mena, / arco di mattina / riempie la marina.594 Lig.centr. (Pieve di Teco):
arcu de mattin tüttu u giurnu u l’è baxin; arcu de sèira bon tempu u se spera; Lig.or.
(Cogorno): l’árku de matíŋ fa veñí l’égwa rapíŋ. Plomteux: quando l’arco i se leva aa
matina, tüto o giorno cevezina, se l’arco i se leva de sea bon tenpo se spea; Piem. (monf.):
l’erche dra seira u fa lise ra steira, l’erche dra matina u fa cure ir grundanin (fa luccicar la
stella ... fa correre le grondaie [dakgoot]; Corso: arcu di matina un bale una quattrina, arcu
da sera bón tempu spéra; Grosset. (pitigl.): árko di séra bón témpo si spéra, Arko di mattína
émpye la tína; Abr.occ. (Secinaro): y árkə də la séra rassərénə, kíyyə də la matínə fa fundánə;
Salent.merid. (galat.): árku ti matína, ásati [alzati (verheffing)] préstu e tórna mprima, árku ti
séra o ka kióe o ka nćéra (o piove o gela).595

Ital.: Arcobaleno la mattina, entra in casa; / arcobaleno la sera va al lavoro.596

Van Noord naar Zuid: Ega burvanda da séiran, da duman dut in stéila.597 Friuli: L’arc-di-
San-Marc la sere, bon timp si spere, l’arc-di-San-Marc la doman, no ven mai sere che nol
sedi pantan. Istrië: Arcobalen de matin, preparite el capotin; arcobalen de sera, bel tempo se
spera. Piemonte: Arc an cel ëd matin, pieuva sensa fin. Emilia: L’arcobalen d’la matina al fa
impinir la sculina; l’arcobalen d’la sira al fa schiarar la vela. Campania: Arco ‘e sera buon
tiempo mena; arco ‘e matina, acqua vicina.Sicilië: Arcu siritìnu fa bon tempu a lu matinu,
arcu matinali jinchi pùzzura e funtani.598

Baskisch: Goiz hortzadar, aŕats ituŕi (regenboog inde morgen, ’s avonds fontein [plensbui]).
Goizeko ustrukua, aŕats euri; aŕasti(ri)ko ustrukua, bihar etoŕi (regenboog in de morgen,
regen in de avond; regenboog van de avondschemering, morgen komt.599

Italogrieks: 1. Ουράνιο τόξο τò πρωί τράβα στò σπίτι, / Ουράνιο τόξο τò βράδυ τράβα στη
δουλειά. 2. Lirí ti ppurrí mbíka stí mmoní, / lirí ti vvraδía mbíka stin dulía. 3. arco tis santa
Marína to pornò èmba sto spíti, / arco atto vrái èmba sto polemísi. 4. tsi gras to lurí to proí
áme sto spíti, / tsi gras to lurí to vráδi áme sti dulá. 6. èstise proí to śonári lámne sto spíti, /
èstise Síli to śonári lámne sti ddulá. 7. ta gría to śunážì ta síndaha èndśe than dśèla, / ta gría
to śunáži t’arγá èndśe tha δulía.600

Op Cyprus kent men het spreekwoord: ‘Verschijnt de ceinture (= RB) ’s morgens, ga aan het
werk. Verschijnt hij in de namiddag, knip de banden van de ploeg door.’601

592 Gargallo 2006, 6 naar Montreynaud, Pierron & Suzzoni 1994, 299.
593 Gargallo 2006, 6 naar Cassano 19642, 137f (allebei uit Valle de Aosta).
594 Gargallo 2006, 6 naar Lapucci 19953, 106; cf. LEI III.1, 936: arco da mattina: ‘di sera indica buon tempo, di
mattina cattivo (ca. 1602, Serdonati, TB; Consolo 1858).
595 LEI III.1, 936f.
596 Rohlfs 1971, 26 nº30 (algemeen).
597 Gargallo 2006, 6 naar Schwamenthal & Straniero 19932, 45 (Valli ladine del Trentino).
598 Gargallo 2006, 6f naar AIS c. 371: arco / sera – buon tempo (si) spera / mena; en arco / dema/temane
(mattina) – brutto tempo / si riempiono le fontane [riémpiere: (bij-)vullen].
599 Gargallo 2006, 7 naar Azkue 19893, 117; cf. DRALV 3172, 3174: goiz orzadar, arrats tturri, a la mañana
arco iris, a la tarde lluvia (litt. fuente) of: fuente a la noche (Olh. Prov. 200); 3197: goiz otsadar, arrats itturi.
600 Rohlfs 1971, 26 nº30 (1-7 zijn plaatsaanduidingen). In Kalabrien zeigt lirí (λιρίον) noch eine gewisse
Verbindung mit dem alten ’ιρις, während in Griechenland die Namen des Regenbogens volksetymologisch
umgfestelltet worden sind: ‘Gürtel der Alten’ (λουρί), ‘Gürtel der heiligen Helena’ (Zypern), ‘Gottesbogen’ (s.
Dieterich, K., Sprache und Volksüberlieferungen der südlichen Sporaden, Wien 1908, 206 u. Anm 65a);
polemísi van verbum πολεμίζω, wat in Apulië ‘arbeiden’ (δουλεύω) betekent; śonári reduziert aus το ζωνάριν
της ’αγίας Έλένης (Sakèllarios II, 553); śunážì, vgl. Kreta tsis γrás lurí ‘cintura della vecchia’, Pelop tis
kaloγγiás to śunári, Zante ζουνάρι της παναγίας ‘cintura della Madonna’ (ist wohl die christliche Umdeutung
eines alten Mythos, der mit der mater magna (Kybele) verknüpft war); in Leonidi nennt man den Regenbogen
kamára tu θeú ‘arco di Dio’; t’arγá aus ’αργά ‘spät’; vgl. Kreta ’αργά = τò βράδυ.
601 Mélusine II, 39.
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In Montenegro in een letterlijke Italiaanse vertaling: ‘Se l’arcobaleno è comparso verso sera
all’oriente durante la pioggia, si dice “domani sarà bel tempo” e se di mattino all’occidente, si
dirà “domani ancora pioggia e cattivo tempo.”’602 In het Occitaans wordt van de arc-de-sedo
gezegd: lou matin, pluèio sèns fin; lou sero, bèu tèms espero.603

In Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine) wordt gezegd: Argancié du matin, / Petit bonhomme, pousse
ton chemin. / Argancié du sa, / Petit bonhomme, loge-ta. Hetzelfde rijmpje luidt in Lohéac
(idem): Arc-en-Cié du matin, / Petit bonhomme, cours ton chemin. / Arc-en Cié du sa, / Petit
bonhomme, ramasse-ta.604 Franche-Comté: Arc-en-ciel du matin, / Pluie sans fins; / Arc-en-
ciel du soir, / Il faut voir.605

Massif Central: l arkã dưw sœra, bưn ipœra; l arkã dưw mati, diy tưrbœ pa lœ vœji (L’arc du soir,
non espoir, ~ du matin, ne trouble pas le voisin); l arkã dœl mati, trữpa sữ vœji; l arkã de la
viypra, di a la manobrå dœ tưrna (... trompe son voisin; ... dit au journalier de revenir); l arkã
dœu sœro, la plévo sœ rœtiro (... la pluie se retire); arzòư diy mati, la plœdza zœ pœs tsamyi;
arzòư diy sœra, la plœdza sœ ratìra; l arkã diy mati, la plœy ě tsami; l arkã diy sêra, la plœya sě
ratêra (... la pluie est en chemin; ... la pluie se retire); òrkã diy mati, la plœya zi ati; òrkã diy

sœra, la plœya sě ratìra (... la pluie est là; ... se retire); arjyoư diy mati, de plœya sõ fi; arjyoư diy

sêra, bwõ tě espěra (... sans fine; ... attends le beau temps); arkoư diy séra, bwò těz espéra;
arkoư diy mati, la pléyo ěz ě tsamyi (... attends du beau temps; ... la pluie est en chemin); l òưko

diy vèspre, lò plèy ěs pěs tsòpèstre; l òưko diy màti, lo plèy ěs pěs tsòmis (... dans les champs; ...
dans les chemins); ayõ diy mati, bat€é sõya té; ayõ diy sêra, bat€é prě tữ mẽsẽra (... vacher
prends ton manteau; ... vacher prends ton goûter).606

Haute-Loire: l’arkow di matyi la plĕya ĕs i tsami, / l’arkow di sēra, li bwõ tĕã espēra.607

Béarn: tonnerre du matin engorge le moulin; arc-en-ciel du soir fait sécher la mauvaise
herbe dans les blés.608 Lot: l’arc-en-ciel du matin met le bouvier en le chemin; l’arc-en-ciel
du soir met le bouvier en le loisir.609 Savoye: l’arc-en-ciel du soir fait sécher la boue, celui du
matin met de l’eau sur les moulins.610

Auvergne & Limousin: arkãsyel dưo mati twé mar€é lœ mưli / arkãsyel dưo mati wé la pléyo a
plẽ €œmi (du matin fait marcher le moulin / du matin c’est la pluie à plein chemin); arkãsyèl
dó si dœ plòyá n ò ji (du soir de pluie n’a point); arkã€yó di sirá vó pa la pœrá / arkã€yó di
mat’i ki la plœdz dã l tsàmi (du soir ne vaut pas le poire / du matin c’est la pluie dans le
chemin); árkãsyèl dư sé bưyi pŗiná tõ mãté / árkãsyèl dư màté bưyi sègà tõ €ami (du soir
bouvier prends ton manteau / du matin bouvier poursuis ton chemin); l årkåné dœ dœvèr nœu
nœ váư pà ẽn œu (à proximité de la nuit ne vaut pas un œuf); loa riklanœo dò €èi mènœo l
èigœo zajè (du soir emmène l’eau se coucher); loa réklènoœ doư mãdi ménò l eaigo oa plè
tsoami / /oa réklènoœ doư tsè ménò l eaigo oa plåjè (du matin amène l’eau à plein chemin / du
soir amène l’eau à plaisir); la ŗekokanò dó €ei menò l èıgò a ple sålèi / la rikokanò dó máti la
méno a pleœ sámi (du soir amène l’eau à plein ‘chaleil’ [lampe à huile] / du matin l’amène à
plein chemin); la ŗekãnkanò deo mati menò l aegò a pie kami (du matin amène l’eau à plein
chemin); la ŗeœklèno dó sé méná l àego a plazae / la ŗeklèno dó mati mèno l èego a plœ tsami
(du soir amène l’eau à plage / du matin amène l’eau à plein chemin); l aŗkãsyèl dó mati mèna
l aeg a plè kami.611

602 Gargallo 2006, 5 naar Tolstoj 1981, 88-90.
603 Gargallo 2006, 9 naar Mistral (zonder spec.).
604 Lucien Decombe, in: Mélusine II, 133 (cf. Gargallo 2006, 6).
605 Mélusine I, 79 naar Perron, Proverbes de la Franche-Comté, 1876.
606 ALMC c. 36-38; op c. 39/40: ~ ensoleille ton maître, ~ prends ton manteau (of: est dans le chemin); ~ met le
bouvier à la paillasse; ~ au labour; ~ met le bouvier du labour; ~ au labour.
607 Streng I, 70 (Guerlin de Guer).
608 Streng I, 70 (Lespy-Raym.).
609 Streng I, 70 naar Revue des patois gallo-romane I, 1887, Textes variés (’s morgens droog, ’s avonds regen).
610 Streng I, 70 (Const.-Désorm.).
611 ALAL c.55 (P. 5, 6, 9, 13, 17, 60, 62), c. 56 (P. 68, 70, 74, 76).
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Gascogne: kwãn l ark dé sém marti éi débãn / tưrna t én bwè éntaư kãm / kwãn l ark dé sém
marti éi dařè / tưrno té bwè éntaư kưstè (Quand l’a.e.c. est à l’est / retourne, bouvier, au
champ; / quand l’a.e.c. est à l’ouest / retourne, bouvier, à l’appentis); řénkưli dét maiti / plujo
pét kami / řénkưli déra bréspado / ra plujo k i pasado (du matin / la pluie en route; / de
l’après-midi / la pluie est passée); l arka dư maiti / mèno lé bwè a drưmi / l arka dé la
bréspado / mèno lé bwè a la laưrado (du matin / mène le bouvier à dormir / de l’après-midi /
mène le bouvier au labour).612

In de Jura en Alpen: 35: l arkãsyèl dœ matẽ mén l ég ó mưlã (mène l’eau au moulin); 86: àrkã
du matẽ bay a bèr a sõ vézẽ (donne à boire à son voisin); [arc-en-ciel du soir: signe de beau
temps:] 41: l argõfi dė la né sèf lư mólė (sèche les endroits humides); 61: l arkã€iyé dòư vèpré
mèn té fé pètré (mène paître les brebis).613

Franche-Comté: Arc-en-ciel du matin fait tourner les moulins. / Arc-en-ciel du soir fait sécher
les toits: 21: o€õdé di matẽ fā orā lé morẽ, / o€õdé di sò ra€œy lé tò; varianten 8: kabwẽnat di
mètĩ fè alè lé mlĩ, / kabwẽnat di swè ré€ū lé bwérbè (les flaques d’ eau); 22: o€õdé di mètẽ fā
oroā lī moroẽ, / o€õdé di swa īsop li gwèyè (‘assoiffe’ = dessèche les flaques d’eau); 25: l ā di
sa pyœdj è bă, / l ā di mètĩ trè djœ t pœ tĩ (trois jours de vilain temps); 33: sān di sa pyœdj è
bā, / sān di mètĩ fā èi alā la mlĩ (fait aller); 55: èrk ã sīl dư swa fā mưvwar l èrozwè, / èrk ã sīl
dư mètẽ n advãt pā l pélrẽ (n’épouvante pas le pèlerin); 1: arbwa di maèĩ èmœ (émeut) lé
mlĩ, / arbwa di swa aèmon l bé tã (brengt het mooie weer); 9: lè kwénat di swa / fè virī lé
mlĩ, // lè kwénat di mètĩ / s ā l mẽm tã po dmẽ (het is hetzelfde weer voor morgen); 64: ark ã
syèl du so, mètĩ lè gót ó to, / ark ã syèl du mètĩ, so lè gót ó bèsĩ (la goutte au ‘bassin’ sur
l’évier, parce qu’on a soif); 83: Arc-en-ciel du matin fait tourner les moulins, / arc-en-ciel du
soir, espoir.614

Lorraine oriental: aŕkãsyèl dĩń lư vala / dé bwòn té vai sèŕka (a.e.c. dans la vallée, du beau
temps va chercher); l arkét dal mati / fai lé lèit é tưrnozi // l arkét dé swérado / fa tưrna l bưyè
a la laưrado (du matin, fais ton lit et retournes-y; / de l’après-midi fait revenir le bouvier au
labour); kãn l arkét sé paro l maiti / plégo léi juléz é baitén dưrmi // kãn sé paro a la
bésprado / bưyè pòdéz ana a la laưrado (quand l’a.e.c. paraît le matin, / plie les courroies du
joug et va-t-en dormir; // quand l’a.e.c. paraît l’après-midi, bouvier, tu peux aller labourer); l
aŕkãnsyèl dòư mati / aŕòzo sữ vézi // l aŕkãnsyèl dòư vèspŕé / fai sưŕéya sữm mèstŕé (l’a.e.c. du
matin arrose son voisin // l’a.e.c. du soir fait prendre le soleil à son maître [c.à.d. celui qui le
contemple]); kãn l arkãnsyèl sé lèba lư mati / lư pastré pòt ana dưrmi // kãn sé lèba lư bèspré
/ lư pastré pòt ana ai kãmpèstré (Quand l’a.e.c. apparaît le matin, le berger peut aller dormir;
quand il apparaît le soir, le berger peut aller aux champs); saưklé dé sém marti / bal mai lư
béiré lư swèr ké lư mati (L’a.e.c., mieux vaut le voir le soir que le matin).615

Lorraine occidental: l arkãsyèl dòư matĩń / mènœ laig a pléń kamĩń // l arkãsyèl dòư dœséi /
mènœ laig a tữn dœzéi (du matin mène l’eau à pleins chemins / du soir mène l’eau à ton désir
[var.: à son plaisir]); l arkãsyèl dòư mati / mèno l aig a pléń kami // l arkãsyèl dòư déséi /
mèno l aig a pléń kanéi (... à pleins tuyaux616); lò řikòńkano dòư mòti / mèno l aig ò pléi
kòmi // lò řikòńkano dòư €ér / mèno l aig ò pléi kònél (idem); l arkãsyèl dòư mati / mènœ l
aig a pléń kami // l arkãsyèl dòư dœséi / mènœ l aig a pléń kanél (idem); l òrkano dél mòti /
bưido (of: mèno) l aig ò plé bò€i // l òrkano dél €ér / bưido (of: mèno) l aig ò plé €él (... du
matin vide l’eau à pleins bassins; ... du soir vide l’eau à pleins seaux); lò řékòńkano dél mòti /
plèư ò plé tưpi // lò řékòńkano dél €ér / pléư ò plé €él (~ il pleut à pleins pots // ~ il pleut à
pleins seaux); l àrkano dél mòti / mèno l ayo ò plé kòmi // l àrkano dél €ér / lò mèno tsaj él
612 ALG c. 822 (P. 676 SO, 688 SO [689 SO = 2e deel van 688 SO], 771 E).
613 ALJA c. 31.
614 ALFC c. 52.
615 ALLOr c. 43 (P. 07.01; 11.30; 11.37; 30.07; 34.01; 34.26).
616 ALLOc c. 31 P 24.02: tuyau pour faire écouler la lessive, pour souffler dans les tripes (quand on fait les
boudins [worsten]. Cf. Ned. regenen met tuiten [niet in Van Dale].
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(mène l’eau à pleins chemins // le mène chez lui); la řékãńkano dél mati / mèno l aig a plé
kami // la řékãńkano dél €ér / bòto léi fénno al €ưlél (mène l’eau à pleins chemins // met les
femmes au soleil); la řékãńkano dél mati / la plèżo éj éń kami // la řékãńkano dél řétiro l aigo
şaj él (~ la pluie est en chemin; ~ l’emporte chez lui); l òrkano dél mòti / lò plètso é pék
kòmi // l òrkano dél €ér / mèno lò plètso tsaj él (idem); arkãsyèl dòư matĩń / bwèi sigœ tữń
kamĩń // arkãsyèl dòư dœsèi / mètœ téi béư su lư fumèi (~ bouvier, suis ton chemin; ~ mets tes
bœufs sur le fumier [à l’étable]); arkãsyèl daư matĩń / bwèi ségis tữń kamĩń // arkãsyèl dœ lœ
séradœ /bwèi dè€œ tưn aguyadœ (~ bouvier suis ton chemin; ~ bouvier, laisse to aiguillon),
of: arkãsyèl daư désèi / bwèi tòrnœ t éřèi (bouvier, retourne en arrière).617 arkãsyèl daư
matĩń /mènœ laig a pléń kamĩń // arkãsyèl daư désèi / mènœ laig a pléń kaŕèi (... à pleins
sentiers); arkãsyèl dòư mati / mèno l ayo a pléń kami // arkãsyèl dòư désér / mèno l ayo a
birazéi (... mène l’eau à Virazeil [12 Km. W]); la řékãńkano dél mati / la plètso éz éń kami //
la řékãńkano dél séro / řétiro la plètso syèz élo (~ la pluie est en chemin; ~ emporte la pluie
chez lui); l aŕkadœ dòư matĩń / tiŕœ lư bwè dé paư kamĩń // l aŕkadœ dòư désèi / tiŕœ lư bwè
dé paư kaŕèi (~ tire le bouvier du chemin; ~ tire le bouvier du sentier); l arkãsyèl dòư matĩń /
tiro lư bwè dé pòư kamĩń // l arkãsyèl dòư séro / bèt ténz éspéro (... beau temps espère); l
arkano dél mati / tiro lư bưè dé pél kami // l arkano dél séro / amèno la plètso €éz élo (...
emmène la pluie chez elle).618 La řikãńkano dòư mati / mèno l aig a plé kami // la řikãńkano
dòư €ér / mèno l aigo a plé kanél (); òrkano dél mòti / mèno l aigo ò plé mưli // òrkano dél
€ér / lò řétiro tsaj él (Arc-en-ciel du matin mène l’eau à pleins moulins; / arc-en-ciel du soir
l’emporte chez lui).619

Bretagne Romane de Anjou et du Mains: 4: èrgãsyé du màtẽ, bònòm pás tõ cmẽ, / èrgãsyé du
sèi, bònòm ràmàs tèi (bonhomme, passe ton chemin, ~ ramasse-toi); 8: àrkãsyèl du sàir ki mé
là már dã l àir [die de ‘mare’620 in de lucht zet]; 18b: ~ du sà, pti bònòm dėfi tà (défie-toi), / ~
du matin p(e)tit bonhomme file ton ch(e)min; 19J: ~ du sà, pti bònòm ràmás tà; 23UC:P: ~ du
màtẽ móvé désẽ, / ~ du sài là pyé di ó rvwèr; 25J: ~ du swàr, là plwi é?t ó rvwàr; 31: l’~ du
soir la pluie au revoir / l’~ du matin la pluie pour demain; 38r: ~ du màtẽ pti bònòm syé tõ
cmẽ / ~ du swàr sin d èspwàr; 43 Uj: ~ du màtẽ pti bònòm syœ tõ cmẽ / ~ du sà pti bònòm
ràmás tà; 45: ~ du màtẽ pti bưnưm pưs tõ cmẽ / ~ du sà pti bưnưm ràmás tà; 48: ~ du màtẽ
pti bònòm fil tõ cmẽ / ~ du swàr pti bònòm ràmàs twà; 54: ~ du màtẽ bònfàm prã tõ cmẽ / ~
du sà bòn fàm rės cé tà (blijf thuis); 55g: ~ du matin met la pluie en train (55G: en chemin) / ~
du soir met la pluie en retard; 56: l ~ du swàr mé là plé ã rtàr / l ~ du màtẽ lá mé ã cmẽ; 68: ~
du soir signe d’espoir / ~ du matin signe de chagrin.621 4032EN: l àrgãsyèl du màtẽ àmèn là
mòr ó cmẽ, / l àrgãsyèl du swàr èspwàr; 569N: ~ du màtẽ mè là mòr (mare) à cmẽ; ‘la mare
débordera dans le chemin’; 6109EJ: l ~ du màtẽ mè là mòr dã l cėmẽ, / l ~ du swàr mè l bó tã
ã l ar (of: er).622 ~ là vépré, lãdmẽ là bèl jưrné (282K); 138B: ~ du màtẽ, sin du pèlrẽ; 147H:
~ du matin, petit bonhomme, passe ton ch(e)min; / ~ dė là vépréi (soirée), pti bònòm ràmás tà
fwéi (c’est-à-dire ramasse) ‘du bois pour fair le feu, car demain tu ne sortiras pas’; 157k: ~ du
matin, p(e)tit bonhomme file ton ch(e)min; ~ dė là vépré, bònòm sér tõ né (ramasse ton nez =
ramasse-toi); 160J: ~ du màtẽ, pti bònom pás tõ cmẽ, / ~ dė là vépréi, pti bònòm, sèr tõ néi;
178F?: èrgãsyè du màtẽn, pti bònòm fil tõ cmẽn (ça veut dire qu(e) i frà byàư [il fera beau], ~
èrgãsyè du sàir, pti bònòm, ràmás tài (ramasse-toi); 188c: ~ du matin, p(e)tit bonhomme,
prends ton ch(e)min, ~ du swàr, pti bònòm rèst ó kưvwàr (c.à.d.) ‘au lit, à la maison’; 1037J:

617 ALLOc c. 31 P. 24.01; 33.10; 24.02; 33.11; 24.03 (= 24.10 sauf lò řékòkano); 24.12-13; 24.14; 24.15; 24.21;
24.32; 24.33; 33.12; 33.13.
618 ALLOc op c. 32 P. 47.04; 47.05; 47.12; 47.20; 47.22; 47.30.
619 ALLOc aanvulling op c. 31 (P. 24.22; 24.30).
620 In ALLOr c. 43 P. 12.36; 30.21; 34.06 is sprake van de rivier de Mare, hier echter van ‘poel, plas’, elders
wordt ermee de zee bedoeld (mare aux harengs = Noordatlantische Oceaan).
621 ALBRAM c. 522 P. 4, 8, 18b; 19J, 23 UC:P, 25J, 31, 38r., 43 Uj, [44,] 45, 48, 54, 55g(G), 56; (c. 523:) 68.
622 ALBRAM c. 522 P. 4032EN, 569N, 6109EJ.
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~ du matin, p(e)tit bonhomme, fil tõ cmẽ, ~ du sà pti bònòm lòj tà (loge-toi = rentre); 406B: ~
du màtãn, lė pèlrãn (le pélerin) (va) sõ cmãn; 65: ~ du swàr, bõn èspwàr, / ~ du màtẽ mè là
pyé ã cmẽ; 138B: ~ du màtẽ, sin du pèlrẽ; 147H: ~ du matin, petit bonhomme, passe ton
ch(e)min; / ~ dė là vépréi, pti bònòm ràmás tà fwéi, c.à.d. (ramasse) ‘du bois pour faire le feu,
car demain tu ne sortiras pas’.
Normandië: 1: l àrdéyès du màtẽ fé èn maor ã €mẽ / l àrdéyès du seàr é bèl à vé; 3: àrkãsyèl
du màtẽ / prã tã baotõ é va a tã kmẽ // àrkãsyèl du sè / lé jưr dé dmẽ é bẽ pèyè; 15. €étur sẽ
màrtẽ ào màtẽ tu pœ filé tã cmẽ / ào sé i fó trà€i ư t butè (= chercher où t’arrêter); 21: L’arc-
en-ciel du matin met la rivière (ou ‘la mare’) à chemin // l’arc-en-ciel du soir met le bon
temps dans l’air; 28: L’arc-en-ciel du matin met la mwèr (= mare) en chemin // l’arc-en-ciel
du soir met la mwèr en l’air; 40: Arc-en-ciel du matin met la mare en chemin; 41: Arc-en-ciel
du matin met la mare en chemin / arc-en-ciel du soir, signe d’espoir; 78: L’arc-en-ciel du
matin met la pluie en chemin / l’arc-en-ciel du soir met la pluie à couvert.623

Bretons: Kanevedenn diouz an noz / glao pe avel antronoz (Regenboog van de avond / regen
of wind de volgende dag). Kanevedenn diouz ar mintin / sin vad d’ar perhirin (Regenboog
van de morgen / goed teken voor de pelgrim).624

Duitsland: Regenboge am Morgen, des Hirten Sorgen; / Regenbogen am Abend, den Hirten
labend.625 In Zwaben meent men, dat een regenboog in de ochtend een regendag brengt:
Regenbogen am Morgen / Macht den Schäfer (Bauern, Hirten, Mähder) Sorgen / Regenbogen
am Abend / Ist dem Schäfer (o.ä.) labend.626 Thüringen: Regenbogen am Morgen macht dem
Bauern Sorgen.627 Oostfries: R[egenbogen] tegen de Nacht / gifft Water in de Gracht.628

Frans (haute-Bretagne): L’arc-en-ciel du matin / Met la paix en chemin, / celui du s â (soir) /
La met dans son bissa (besace), / Le sien de midi / Fait combler la pluie.629 In Bretagne
Romane luidt het: ~ du màtẽ pti bõnõm fil tõ cmẽ / ~ du midi pti bõnõm mãj tà bưyi, / ~ du sài

pti bõnõm ràmás tài.630 64: ~ du sài pti bõnõm ràmás tài, / ~ du midi pti bõnõm àrèt ẽ pti, / du
màtẽ pti bõnõm fil tõ cmẽ; 66: ~ du màtẽ à mèn ó cmẽ, / ~ du sèr sin d èspwèr; 68: ~ du soir
signe d’espoir; / ~ du matin signe de chagrin; 70Ab: l ~ du matin amèn lá már ư cmẽ, / l ~ du
soir amèn du bó àvwàr (of: lė bèl àvwàr); 73V: ~ dó màtãi, lá plwi ét ã cmãi, / ~dó swèr, bòn
èspwèr (la pluie est en chemin / bon espoir); 73UB: ~ dó màtãi l yó è pœr lè cmãi / ~ dó swèr
623 ALN c. 539 (Dictons).
624 Gargallo 2006, 7 n. 21 naar Le Berre & Le Dû 1985, 44, 46: Arc-en-ciel du soir / pluie ou vent le lendemain.
Arc-en-ciel le matin / bon signe pour le pèlerin.
625 Stegemann, in: HDA VII, 590 n. 3 (ZfVk 9, 1890, 231; Kück, Wetterglaube, 114; Bartsch, Meckl 2, 212). In
het Nederlands is bekend: Spin in de morgen, kommer en zorgen; spin in de avond, verkwikkend en lavend (met
variant: Avondspin brengt geluk en vrede in) (Eerenbeemt 1974, 118); Bower, a.c., 41: Regenbogen am Morgen /
Macht dem Schafer Sorgen, Regenbogen am Abend / Ist dem Schafer labend. Or: A rainbow in the morning / Is
the shepherd’s warning, / A rainbow at night / Is the shepherd’s delight. (vgl. Red sky at night, shepherd's
delight, / Red sky in morning, shepherd's warning. Red sky at night, sailor's delight, / Red sky at morning,
sailors take warning.) MGR 331 nº806: A red sky at night is a shepherd’s delight; A red sky in the morning is a
shepherd’s warning (MG, 137); ID., 395 nº1017: The ev’ning red, and the morning gray, Are tokens of a bonny
day. When the morning sun is red, The ewe and the lamb go wet to bed. Evening red and morning gray, Send the
traveller on his way; Evening gray and morning red, Bring the rain upon his head. If the evening’s red and the
morning gray, It is the sign of a bonny day; If the evening’s gray and the morning red, The lamb and the ewe
will go wet to bed. Collins 1965 nº357: Red sky in the morning is shepherd’s (or sailor’s) warning: red sky at
night is shepherd’s (or sailor’s) delight. This belief is referred to by Christ (Mt. 16:2-3) ODEP gives three
references to it in the sixteenth century, including Shakespeare’s in Venus and Adonis. There is then no record of
it until the current form near the end of the nineteenth century. The same expression of warning or delight has
been applied to a rainbow.
626 Fischer, SchwäbWb V, 236.
627 ThürWb V, 93 (Hildb, ähnl. ºApol Herm).
628 PlattdeuWb 8, 363.
629 Knapp 1939, 41 (Séb. T. II, 347); hetzelfde (d.w.z. de hele dag regen als ’s middags de regenboog staat) in
Lot (Str. I, 70) en reeds in Reynmanns deutschem Wetterbüchlein.
630 ALBRAM c. 522 P. 60.
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bưn èspwèr; 75C:B: l’~ du matin amène la pluie en ch(e)min, / l’~ du swèr laisse la pluie dans
le désert; 77L’:M: ~ du matin met la pyé en ch(e)min, / ~ du soir met la piée en retard; 78K: ~
du soir met le temps à l’espoir, / ~ du matin mè là màr à cmẽ; 82Ub: œn ~ du màtẽ ó swàr mé
l bo tã à l èr, / é du swàr ó màtẽ mé là már à cmẽ; 84: l ~ du màtẽ mé là pyé ã cmẽ, / l ~ du
swàr lá mé ã rtàr; 87: ~ du matin n’arrête point son pèlerin en chemin, / ~ du soir signe
d’espoir; 88: lė màtẽ i mé là pyé ã cmẽ, lė swàr i lá mé ã rtàr; 89. ~ du swàr mé là pyé ã rtàr;
94: l àrgãsyèl du swàr y à d l èspwàr, / l àrgãsyèl du màtẽ, là már dã l cėmẽ; 99. l ~ du swàr
mè l tã ó klàr, / l ~ du màtẽ mè là már dã l cėmẽ; 102C: l’~ du soir, ki mė l bó tã ã l àr (qui
met le beau temps dans l’aire [of: air?], / l’~ du matin, ki mė lé nwàj dã l oėmẽ; 110g: l’~ du
matin fait mouvoir le moulin, / l’~ du soir fait mouvoir l’arrosoir; 117Ub: ~ du swár bó tã à
rvwár, ~ du màtẽ dòn là moar ó cmẽ; 119. ~ du soir, beau temps à revoir; 120: l àrkãsyè du
màtẽ mé là már ó cmẽ, / l àrkãsyè du swè mé l byó tã à l èr; 121Ub: l ~ du màtẽ mé là már ó
cmẽ, / l ~ du swè mé l tã ó dékưvè; 123P: l ~ du swè mé l tã ó dékưvè; 123p: ~ du swè s é sin d
èspwè, / ~ du màtẽ mé là maor ó cmẽ; 124: l ~ du màtẽ s é d l yó plẽ l cèmẽ, / l ~ du swàr s é
dy byó tã pưr dėmẽ; 125: l ~ du màtẽ mètè d l yó ã cmẽ, / ~ du swèr mètè l tã ó dèkưvèr.631

Basse-Bretagne: 013: kinivi:den dœz ən nọs, glaọ pẹ a:vəl ãnter'nọ:s; / kinivi:den a'rog dẹ:g
er, trẹ:x ar 'zεhòr (Arc-en-ciel le soir, pluie ou vent le lendemain; / arc-en-ciel avant dix
heures, la sécheresse triomphe); 028: kẹnẹveden djux a no:s, glaọ ag a:vel ãntRo'no:s (Arc-
en-ciel le soir, pluie ou vent le lendemain); 073: gòRdņ ə hlo: dņ ãndεR nộ:s, glo: ag a:vəl də
hãntəR no:s (Arc-en-ciel en fin d’après-midi, pluie et vent à minuit); 098: kenvi:dən dœh ə
nộ:s, glo: ag a:vəl d ãntəR'nộ:s (Arc-en-ciel le soir, pluie ou vent a minuit).632

Ook in Spanje weten ze dat een middagregenboog de hele dag regen brengt: Arco iris al
mediodía / Llueve todo el día.633 Catalaans: Arc de Sant Martí al migdia, aigua tot lo dia of
~pluja tot el dia.634 In het Galicisch: Arco da vella ó mediodía, chuva para todo o día.635

Portugees: Arco-iris ao meio-dia, chuva todo o dia.636 Reeds Seneca schrijft dat een
regenboog in het zuiden sterke, die in het westen echter lichte regen en dauw en in het oosten
goed weer voorspelt.637

Avondregenboog voorspelt goed weer voor de volgende dag in Spanje: Arco iris al atardecer,
buen tiempo al amanecer.638 Arco da vella ó anoitecer, bo tempo ó amencer.639

Regenjas aantrekken: Navarra: Arco a la matina, apareja tu gabardina.640 In Bayona: Arco á
matina, á tarde tormentina.641 Verona: L’arcobalèno a la matina, bagna el bèco a la galina.642

631 ALBRAM op c. 523 (complements de la carte 522).
632 NALBB c. 145 (098: le mot antronoz ‘lendemain’, dont le sens n’est plus compris, est confondu avec
hanternoz ‘minuit’).
633 Knapp 1939, 41 (M. 45); Castelaans, cf. Gargallo 2006, 13 naar Rodríguez Marín 1926, 45.
634 Gargallo 2006, 7 naar Farnés 1992, 678; Amades 1930, 115.
635 Gargallo 2006, 7 naar Rodríguez González s.v. arco.
636 Gargallo 2006, 7 naar Marques da Costa 20042, 833.
637 Knapp 1939, 41: A meridie ortus magnam vim aquarum vehet; ... Si circa occasum refulsit, rorabit et leviter
impluet. Si ab ortu circave surrexit, serena promittit (Qu N. I, 8).
638 Gargallo 2006, 7 naar Díaz 1991, 81 (Extremadura), var. anochecer, Pejenaute 1999, 269; Gella 1944, 19.
639 Gargallo 2006, 7f naar Conde 2001, 115.
640 Gargallo 2006, 8 naar Pejenaute 1999, 268 (cf. internet: arco a la matina, apareja la gabardina). Gella 1944:
18-20: Arco a la maitino, apareja la gabardina. Arco a la matina, prepara la capuchina. Arco al maitino, vistete
de capuchino. Arco de matina, ponte la capuchina. Palamós: Arco por la matina, prepara la barretina (mutsje);
Figueras (Castropol): Arco iris por la matina, prepara la capotina (Castañón 1962, 43), var. en la matina (Gella,
20 in Ribadeo). In Campello (prov. Alicante): Arco pel matí, prepara el capoti (ibidem). In Istrië: Arcobalen de
matin, preparite el capotin; arcobalen de sera, bel tempo se spera (Schwamenthal & Straniero 19932, 45).
641 Gargallo 2006, 8 naar Vázquez 2003, 154.
642 Gargallo 2006, 13 naar Rama 1994, 88; cf. L’arcobaleno la mattina bagna il becco alla gallina (n. 32:
Schwamenthal & Straniero 19932, 45). // Internet: L’arcobaleno ala matina bagna el beco ala galina.
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Alleen avondregenboog: Arco a la sera, buena noche – o buen tiempo – espera.643 Arco por la
sera, mal tiempo espera.644

Ook het aantal regenbogen speelt een rol in Haute-Bretagne: S’il parait plusiers arcs-en-ciel
au matin, / la pluie continuera; / s’ils se montrent le soir, / le temps changera.645

Met plaatsnamen:
Arco de La Vellesa, agua cierto (‘Es lugar al oriente de Salamanca’; ‘Hoy La Vellés
(Salamanca)’ (nordeste de la ciudad del Tormes).646

Galicisch: Arco da vella [en] Penaxuá vale máis pola noite que a pola mañá (~ máis á noite
que a pola mañá).647

Met onbestemde plaatsen:
Arco da velha na serra [gebergte], chuva no terra. Circo na serra, água na rua [straat].648

Arco-íris contra a serra, chuva na terra; arco-íris contra o mar, tira/toma os bois e põe-te a
lavrar.649

Provence: Arc au camp, lou tèms de vuei fara deman.650

Port.: Arco (of: Arco-de-vela) no mar, chuva no ar.651

Port.: Manhã com arco, mal vai ao barco; se à tarde vem, é para teu bem.652

Vraag van API: Arco a mare (= a levante) – prendi i bovi e vai a arare; arco a monte (= a
ponente) – prendi i bovi e vai alla corte.653

Ital. (Véneto): Arco in mare / buon tempo ha da fare; arco in tera / piove e nevera.654

Catalaans (Cornet): Quan l’arc de Sant Martí apunta al riu, és senyal de pluja; si apunta al
cim d’un serrat, senyal que la pluja està passada.655 Arco iris, o pronto llueve, o aclarará en
breve.656 Mallorca: L’arc de Sant Martí, / si no plou avui / plourà demà de matí.657

Onbepaald:
Catalaans: Arc de Sant Martí, o fa ploure o fa aclarir.658 Minorca: ~, o fa ploure o fa
espargir.659 In API wordt de vraag gesteld: L’arcobaleno: tre giorni di pioggia / o tre giorni
di sereno.660 Frans: Si l’arc-en-ciel paraît, / trois jours beaux, trois jours laids.661 Friuli: Arc

643 Gargallo 2006, 8f naar Rodríguez Marín; Gella 1944, 18 (castellano, gallego). Ook: Arco iris de sear, boa
noite ch’espera (Seminario 2003, 195; Vázquez 2003, 115); Arco iris de cena, buena noche espera (1944, 20:
Ribadeo); Arco da vella a la sera, boa noite espera (Gella 1944, 19).
644 Gargallo 2006, 9 naar Gella 1944, 20.
645 Knapp 1939, 41 (Séb. T. II, 347). Ze verwijst voor de ‘Alten’ naar Theophrast, die schrijft: ‘sind viele, so
bedeutet es meist Regen’ (nach Voss’ Anm. zu Arat 937-40), evenals Plinius (XVIII, 353): ‘arcus cum sunt
dulices, pluvias nuntiant, a pluviis serenitatem non perinde certam.’
646 Gargallo 2006, 10f naar Correas 2000 (1627), 102.
647 Gargallo 2006, 11 naar Vázquez 2003, 155 (887, n. 6860: ‘O topónimo máis parecido é Penaxubeira...’);
Seminario 2003, 195 n. 200 (prov. Lugo).
648 Gargallo 2006, 11 naar Carrusca 1976, 244f.
649 Gargallo 2006, 11 naar Moreira 20035, 46; Machado 19982, 90; Marques da Costa 20042, 833: ~ mar, põe-te a
lavrar.
650 Gargallo 2006, 11 naar Mistral, s.v. arc. (het weer van vandaag zal ook morgen zijn?).
651 Gargallo 2006, 11 naar Marques da Costa 20042, 833
652 Gargallo 2006, 11 (en 13) naar Carrusca 1976, 244f.
653 Gargallo 2006, 11 naar API cuestión 11.05.13.12.
654 Gargallo 2006, 11 naar Lapucci 19953, 107; cf. Streng I, 70 (Sébillot, Légendes... II, 66).
655 Gargallo 2006, 11 naar Griera 1966, 274.
656 Gargallo 2006, 11 naar Gella 1944, 20, cf. Pejenaute 1999, 269 (con el verbo aclara en presente).
657 Gargallo 2006, 11 naar Gomis 1998, 95f.
658 Gargallo 2006, 11 naar DCVB s.v. arc; Amades 1930, 115.
659 Gargallo 2006, 11 naar Farnés 1992, 677; DCVB s.v. arc; ALDC (inedita) P. 71 (Es Mogjorn Gran).
660 Gargallo 2006, 11 naar API cuestión 11.05.13.15 (paremiotipo: spreekwoord-type).
661 Gargallo 2006, 11 naar Montreynaud, Pierron & Suzzoni 1994, 298.
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di san Marc / o bontimp o ploe fuart.662 In Puglia: wind of water: U uàrche: o viinde o
iàcque.663

Regen:
Noord Valencia: Arc de Sant Martí, l’aigua està ací.664 ~, la pluja pel camí.665 Arco-da-velha /
por água espera.666 Arco da vella, auga na terra.667 Castelaans: Arco en el cielo, agua en el
suelo.668

Catalaans: Arc de Sant Martí, pluja fora d’aqui.669

Italiaans: Arcobaleno / porta il sereno.670 L’arcobaleno conduce il sereno.671

Romanche: Davo l’arch San Martin vaine bell’ora.672

Portugees: Sol que arco traz e logo o desfaz, onde quer que vás não te molharás.673

Asturië: Arcu iris con güen tiempu, siñal de vientu.674

Het drinken van de regenboog:
Van Empedocles van Acragas (c. 490-c. 435 VC), de verkondiger van de theorie van de vier
elementen, wordt gezegd, dat hij geloofde dat de regenboog wind en regen bracht vanaf zee,
een idee dat gebaseerd kan zijn op sages over de regenboog als drinker van water.675

De Bretonnen geloven dat dorst de regenboog dwingt af te dalen naar meren of de zee. Hij is
in staat hele meren te legen. Als gevolg van deze grote zuippartijen zijn regenbuien van
kikkers of kleine visjes geen uitzondering.676 Op Corsica wordt gezegd als een regenboog
verschijnt, dat de duivel gaat drinken uit de grote zee of uit de rivier.677 In het dép. Corrèze
meent men dat de regenboog zich op zee vormt en door de wind aan land wordt geblazen;
men zegt ook dat hij het water in de beken pompt hetgeen de reden is dat hij altijd een van
zijn benen in een waterloop heeft.678 In Suisse Romande wordt gezegd: L’arkansyél pompave
din lo ru dè Seivó (de regenboog pompt het water in de beek de Seivau), evenals: L’arkansyal
bai u Rónö (boit au Rhône).679 In Lorraine oriental zegt men dat als de regenboog zijn voet in
het water (in een dal, in de zee) heeft, het een teken is van regen. Men zegt: l aŕkãnsyèl
tŕémpo (sopt) en: pữmpo dĩm maro é bò bưdja sul kaưsé (il pompe dans la Mare [rivière
locale], et va vider l’eau sur le causse [CH: chaussée: dam(weg)] [car la pluie n’est pas
loin]).680 Ook in Wallonië is het een teken van regen, wanneer de regenboog zijn voet(en) in
het water heeft: l èrğè k a l pi è l èw (a le pied en l’eau), maar ook met andere lichaamsdelen

662 Gargallo 2006, 11 (en 13) naar Nazzi 1999, 22.
663 Gargallo 2006, 11 naar Lapucci 19952, 107.
664 Gargallo 2006, 12 naar DCVB s.v. arc (Morella).
665 Gargallo 2006, 12 naar Farnés 1992, 677.
666 Gargallo 2006, 12 naar Moreira 20035, 46; Machado 19982, 90; Marques da Costa 20042, 833. 
667 Gargallo 2006, 12 naar Rodríguez González, s.v. arco; Vázquez 2003, 155.
668 Gargallo 2006, 12 naar Soto 2003, 45.
669 Gargallo 2006, 12 naar Griera 1966, 274.
670 Gargallo 2006, 12 naar Lapucci 19953, 106.
671 Gargallo 2006, 12 naar Schwamenthal & Straniero 19932, 45.
672 Gargallo 2006, 12 naar Hauser 19752, 490.
673 Gargallo 2006, 12 naar Carrusca 1976, 245.
674 Gargallo 2006, 12 naar Castañón 1962, 43.
675 Boyer 1959, 35: Otto Gilbert, Die meteorologischen Theorien des griechischen Altertums, Leipzig 1907, 606.
676 L.F. Sauvé, in: Mélusine, II, 13, die toevoegt: U kunt erom lachen, maar dit soort regenbuien bestaan niet
alleen in sprookjes (contes des nourrices: oudewijvenpraatjes), en heel wat Bretonnen kunnen daarvan getuigen.
677 J.B. Ortoli, in: Mélusine, II, 13 (uit Sainte-Lucie de Tallano, Corse).
678 G. de Lépinay, in: Mélusine, II, 13 (il pompe l’eau dans les ruisseaux).
679 GPSR I, 576; ID, 577: presque toute la SR connait l’idée, répandue un peu partout, que l’arc-en-ciel ‘boit’ ou
‘pompe’ l’eau des rivières ou des lacs, [verwijzend naar èrbouè ‘arc qui boit’]. Dans le Clos du Doubs, on dit
que Dieu s’approvisonne d’eau au moyen de l’arc-en-ciel, sans doute pour le formation des nuages.
680 ALLOr c. 43 P. 12.36; 30.21; 34.06.
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wordt dit benoemd: quand la couronne st Jean è la kaw (la queue) a l ēw of wanneer de lêrdiè
l kė (le cul) èl mữs (en la Meuse) heeft: c’est pour amener de l’eau. ‘Quand la raie st Jean a le
pied en l’eau, c’est signe qu’il pleuvra, quand elle l’a au sommet (al kòpèt), c’est signe de bon
temps.’681

In Charente-Inférieure zegt men, dat wanneer de art (regenboog) sopt in de Charente of in de
zee, dat hij vist. Uit waar hij vist trekt men zekere meteorologische conclusies.682 In
Normandië ‘valt hij in het water’ en ‘pompt water’.683 In de Franche-Comté wordt gezegd: kãt
èll è lė pyé dã yo, s a sin dė pyœ (wanneer zij de voet in het water, d.w.z. de rivier de Saône
heeft, is dat teken van regen), of: èll é l pyé marẽ, è va plór.684 In de Jura en de Alpen wordt
gezegd dat een regenboog in een rivier een teken is van regen: l arkãsyèl bè yã õ nã, l móvé tã
dur lõtã (le mauvais temps dure longtemps) of: si l arkãsyé €ai dĩz ũ ryư, pưpa d aigo par
ploưré (il pompe de l’eau pour pleuvoir).685 Ook in Italië drinkt de regenboog daar waar hij de
aarde bereikt water: u vá a béyv int ù riáŋ (177), u béyvę l arkúŋ (verouderd in 189), béyvα l
árkα (420), béve nẹ fyúmi, ne fóssi, béve di kwá ẹ di lá (582), sta bbivíẹnnu δ árku (762).686

In Wales meent men dat een van de uiteinden van de regenboog in een rivier of een beekje
duikt en het water naar de wolken pompt.687 Ook in Servië wordt gezegd, dat de regenboog
water pompt (upija vodu).688 In Florence zegt men van de regenboog, dat hij gaat drinken uit
de Arno.689 In Calabrië zegt men kortweg: L’arcu suca acqua.690 In Bretagne Romane wordt
gezegd, dat hij is à bòir (bòer) dã là rivyér, aan het drinken in de rivier; hij drinkt om ons
regen te geven (i bài dã là rivyėr, i bėvė pưr nư donė d là pyé).691

Russen, vissers hoofdzakelijk, wonend aan het meer Peipus in Livonië, noemen de regenboog
rajduga en beschouwen hem als een teken van droogte, want hij drinkt al het water. Als de
regenboog zich boven het meer vertoont, zijn de vissers bang erop te gaan omdat op de plek
waar de regenboog het water raakt een wervelwind zich verheft: wodà kipit (l’eau bout) en de
bootjes opslokt.692 Tartaren noemen de regenboog: ‘De donder drinkt water.’693 In heel
Rusland wordt gezegd dat de regenboog water uit meren en putten drinkt en het terugzendt
naar de aarde in de vorm van regenbuien. De kinderen zeggen: Raduga, duga, né peï nachu
vodu ‘Regenboog, regenboog, drink niet ons water!’ In gouv. Charkov is de regenboog een
buis (‘tuinslang’) waarvan het ene eind de hemel raakt, terwijl het andere eind in een put
duikt; het is op deze wijze dat de Hemelkoningin (de moeder van God) water ophaalt. In
gouv. Saratov ziet men erin een pomp, die door drie engelen wordt bediend. Een van hen, met
681 ALW III, 123b (H 27; B 22; Ni '97; Ma 19, cf. Ma 40: l’pī è l èw et l pī al kòpèt). Echter niet alleen de
regenboog kan zijn voet in het water hebben als teken van regen: hetzelfde wordt gezegd van de Melkweg, die
wel arbre (d’)Abraham genoemd wordt (ALW III, 47) en van de ‘wolkenboom’, die ook arbre (d’)Abraham
wordt genoemd (ID., 82a): lė pi è mữs (le pied en Meuse): het gaat regenen.
682 Mélusine II, 16: E. Lemarié.
683 ALN c. 539 P41 E: ‘il tombe dans l’eau’; 73: ‘Elle pompe de l’eaux’.
684 ALFC c. 52 P. 78, 79.
685 ALJA c. 31 P. 45 & 82.
686 AIS c. 371.
687 John L. Williams, Mélusine, II, 13.
688 F.S. Krauss, in: Mélusine II, 43 nº8.
689 Mélusine, II, 13: Archivio d. trad. pop. 1882, 432.
690 Gargallo 2006, 2 naar Schwamenthal & Straniero 19932, 45.
691 ALBRAM c. 522 P. 1018D: ‘quand on le voyait gonflé, (on disait) ...; 233gG; ook 2031JJ’’: ã vyė n ~, à? y ét
à bér dã là rivyėr là bá (heb je een r. gezien? Hij is aan het drinken uit de rivier daar beneden); 42B: i bèi (boit)
‘dans la Rance’; 45Q: (c’est) œ sèrk ki bè dã lé fõtèn (un cercle qui boit dans les fontaines); 49: ‘c’est le restant
du déluge; ça va d’un étang à l’autre; 122ĉ: àl é à bèr (elle est à boire) à là hàrmwè (vallée de l’Ic?), àl é à bér
dã là vàlé d(ė) buhá (autre vallée); 324K: l ~ bè dã lė rwè, boit dans le ruisseau; 451g: i bài (il boit) ‘dans le
puits à un tel, et porte (l’eau) chez un autre; 746B’: ‘le soleil il boit l’eau’; 78m: ‘i(l) pompe dans la rivière; 79:
‘s’il a le pied dans la flotte, (c’est-à-dire) s’il a un pied dans une mare, un ruisseau, c’est signe d’eau pour
lendemain; 113F:K: i bè?vé, sin dė pyœ, d yó (il buvait, signe de pluie); 117g: ‘le soleil (qui)’ bwè (boit).
692 E. Adaievski, in: Mélusine II, 454 nºXXIV. Russ. Кипéть: 1. koken, (op)borrelen, zieden; 2. woeden (strijd).
693 Boyer 1959, 25.
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behulp van het ene uiteinde, pompt het water uit de rivieren, de tweede maakt er wolken van
en de derde regen.694 In het Klein-Russische district Groubeschov (prov. Lublin) ziet men in
de regenboog een weg, waarlangs de engelen afdalen om water te putten dat ze gieten op een
netwerk om er regen van te maken.695 Ook in Portugal zegt men dat de regenboog wordt
afgerold en daarna weer opgerold door twee engelen.696 Volgens de Esten is de regenboog de
kop van een os (zie boven), die hij in een rivier plonst om zo al het water op te zuipen. Hij
zaait vervolgens over de aarde hoeveelheden regenwormen.697 Bij de Finnen wordt gezegd:
‘De regenboog drinkt.’ Hierachter zit het idee dat de regenboog een monster is dat grote
hoeveelheden water opzuigt en alles meezuigt wat voor zijn kop zich bevindt, zelfs mensen.698

Tartaarse stammen noemen de regenboog ‘De donder drinkt water’.699 Bij de Wenden (in
Polen, in de Lausitz) trekt hij water uit plassen evenals visjes, die op deze manier in de
wolken komen en met de regen op aarde vallen, vanwaar men ze kan vinden op velden en
wegen.700 Ook in Letland wordt gezegd, dat de regenboog water zuigt uit rivieren, beken,
bronnen, etc. om de hele hemel te voorzien. Vissen worden meegezogen en verteld wordt dat
men na het zien van een regenboog vissen heeft gevonden op droge plekken of in groeven die
geheel waren uitgedroogd voor de regenbui.701 Ook in Twardowo (Kr. Pleschen) trekt hij
vissen aan land.702 In Bosnië ziet men in de regenboog een draak, die uit de Save water en
spartelende vissen opzuigt.703 De regenboog is een buis, die het water van zeeën, rivieren, etc.
drinkt en het uitgiet in de wolken. Tegelijk zuigt hij dingen die zich in het water bevinden op:
stenen, kikkers, wormen, vissen (vanwaar deze zaken soms met de regen neervallen). Dit
geloof is zo sterk, dat de kinderen bij het zien van de regenboog u waarschuwen: ‘Redt u,
anders zal de boog u opzuigen!’704 Het idee, dat de regenboog alles in de hoogte trekt, wat in
het bereik van zijn einden komt, is te vinden in Oostpruisen, Beieren, Zwaben, Hongarije en
Bohemen.705

In Birma gelooft men dat de regenboog (een demon) mensen verslindt, wat hem een grote
dorst bezorgt, daarom ziet men hem in de hemel bezig met het drinken van water.706 De
Birmese Karens beschouwen de regenboog als een beschilderde en gevaarlijke demon die
kinderen eet.707

Volgens de Amacoua’s nabij Mozambique drinkt de regenboog water.708

In de prov. Posen ziet men de regenboog als een rivier, waaruit de zielen, die in de hemel
komen, drinken, opdat ze in de hemel kunnen leven.709

694 Mélusine, II, 14: Afanasiev, Vues poétiques des Slaves sur la Nature.
695 Mélusine, II, 42 (M. Dragomanov). Vgl. Internet: Certains peuples d'Asie centrale et du Caucase lui
attribuaient le pouvoir d'aspirer l'eau des fleuves et des lacs, voire d'emporter des enfants ou des hommes, de la
terre vers le ciel ou dans les nuages.
696 Mélusine II, 17: Leite de Vasconcellos, Trad. pop. de Portugal, 59
697 Mélusine, II, 14: Holzmayer, Osiliana. Cf. Bower, a.c., 42: head of a ox ... lowered to a river in drinking.
698 Mél. II, 71 (Eliel Aspelin).
699 Bower, a.c., 42.
700 W. von Schulenburg, in: Mélusine, II, 134 nºXXI:1 = ID., Wendische Sagen, Leipzig 1880, 270.
701 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 129 (nºXXVI, district Wolmar).
702 Stegemann, in: HDA VII, 587: ZfVk 21, 1911, 392.
703 Stegemann, in: HDA VII, 587: Urquell 1, 1890, 73.
704 Mélusine II, 42 (M. Dragomanof, naar Tchoubinskiy, Travaux de l’expëdition ethnographique et statistique
dans les provinces sud-occidentales de Russie, vol I).
705 Stegemann, in: HDA VII, 586 (met uitgebreide literatuuropgave)
706 Mélusine II, 15: F. Mason, Religion, mythology and astronomy among the Karens, 1865.
707 Bron: Internet (naar: Raymond L. Lee Jr. and Alistair B. Fraser, The Rainbow Bridge: Rainbows in Art, Myth, and
Science, Bellingham 2001).
708 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (de Froberville, in: Bull. Soc. Géogr., 3e s., VIII, 316). 
709 Stegemann, in: HDA VII, 588f: ZfVk 21, 1911, 390. Cf. verjongingsbron, Griekse Leto; krans van Morgue.

Cor Hendriks, Regenboognamen, PDF 8-2-18 93

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Juk
Insommige delen van Rusland wordt de regenboog vergeleken met een schitterende palanque
(bois recourbé, terminé par deux seaux, à l’usage des porteurs d’eau), waarmee de Maagd uit
de oceaan put om het land te besproeien.710

Geest
In Birma menen sommigen dat de regenboog een vrouw is die in haar kraambed is
gestorven.711

Op de Comorres Eilanden jaagt men kleine kinderen die hun moeder slaan schrik aan door
hen te laten geloven dat ze na hun dood gemarteld worden door de dorst en dat hun tong,
veranderd in de regenboog (genaamd muzia ankamba), zich vergeefs zal verlengen om te
proberen te drinken.712

Demon:
In Birma menen sommigen, dat de regenboog een demon is die mensenzielen verslindt. De
mensen, aldus beroofd van hun ziel, sterven vervolgens een plotse of geweldadige dood.713

Draad
De bewoners van het eiland Nias in de Maleisische archipel zien in de regenboog een draad
(filet), uitgeworpen door Nadaaja om mensen te vangen.714 

Het laten verdwijnen van de regenboog:
In Eure-et-Loir zeggen de kinderen: ‘Arc-en-ciel, prends ta source (of: pelle) – prends ton
balai – coupe toi.’ In Loiret: ‘Arc-en-ciel – mange ton miel – soir et matin – coupe ton
chemin.’ Of: ‘Arc-en-ciel – du pain, du miel – je te coupe le cou – sans chandelle. Of: ‘Arc-
en-ciel – di pain, du miel – coupe l’arc-en-ciel.’ In Aisne: ‘Arc-en-ciel – j’te hache – j’te mets
– dans mon cabinet. In Deux-Sèvres: ‘L’arc-en-ciel – m’a fait battre – pour un bœuf – pour
une vache – je te coupe en quatre.’ Een andere manier is in je ene hand spugen en dit met de
andere hand doormidden slaan. In de omgeving van Lorient legt men twee stukken hout
gekruist midden op de weg en zegt: ‘Difrèyet, difrèyet – trouet locht er blèy (Dépêchez-vous,
dépêchez-vous, coupez la queue du loup.’715 In het Engelse Straffordshire laat men hem
verdwijnen door twee strootjes in een kruis op de grond te leggen.716 In Ille-en-Vilaine rukt,
zodra een kind de regenboog ziet, zich een haar uit, strekt hem uit op zijn linkerhand, geheel
geopend, spuugt in het midden en zegt: ‘Arc-en-Ciel brillant / Par la grâce de Dieu / J’te
coupe par le mitan (doormidden)’. Dan slaat hij met de zijkant van de hand midden op de
spuug, die alle kanten uitvliegt. Daarna moet de regenboog in tweeën geknipt zijn.717 In
710 Mélusine, II, 14: Afanasiev, Vues poétiques des Slaves sur la Nature.
711 Mélusine II, 15: F. Mason, Religion, mythology and astronomy among the Karens, 1865.
712 Mélusine II, 15: Hildebrandt, ‘Fragm. Johanna Sprache’, in: Zeitschrift für Ethnologie, Berlin 1876.
713 Mélusine II, 15: F. Mason, Religion, mythology and astronomy among the Karens, 1865.
714 Mélusine II, 16: Rodenberg, Das Manayische Archipel, I, 175. Cf. Boyer 1959, 26: primitive peoples of Nias
fear it as a huge net spread by a powerful spirit to catch their shadows or souls.
715 Mélusine II, 17: J. Poquet; B. Souchë, Croyances (Deux-Sèvres). Het rijmpje uit D-S wordt ook als aftelrijm
gebruikt door de kinderen. Voor Rolland is dit het bewijs voor zijn theorie dat de kinderrijmpjes oude incantaties
zijn (zie Rohlfs over de wezel-rijmpjes, die ook brood en honing krijgt aangeboden).
716 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Notes and Queries, 4e s., VII, 91).
717 Ad. Orain, in: Mélusine II, 111 nºXIII. Vgl. ‘Notes on Highland Rites and Customs’ van Lhuyd: ‘At the sight
of the new Moon they cut a crosse in the ground saying I have wounded you <or bled you Deurragne artl.> [?]
(viz. the Earth) before I am wounded: after which they hope not to be wounded during the course of that moon.’
(Hunter 2001, 76) Onder de nieuwe maan wordt door Garden aan Aubrey gerapporteerd (23-1-1693): ‘[H]aving
made some inquiry about the peculiar customes of our Highlanders, I find that what has been reported to you
concerning their making a curtesie to the new moon is not altogether without ground: for I am informed that in
the shire of Ross, the vulgar use when they first see the new moon turning their faces that way to pull off their

Cor Hendriks, Regenboognamen, PDF 8-2-18 94

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Rennes (Ille-et-Vilaine) roepen de kinderen wanneer ze de regenboog zien: ‘Arc-en-Ciel!’
Meteen trekt eentje, die hem nog niet gezien heeft, zich een haar uit, legt die in de lengte op
zijn open linkerhand, spuugt erop en zegt: ‘Arc-en-Ciel, tire-toi de mon grenier, / Ou je te
coupe par la moitié.’ Bij de laatste lettergreep slaat hij met rand van de rechterhand op de
spuug, die alle kanten uitvliegt. Hetzelfde spel wordt gespeeld in het canton Pipriac met de
woorden: ‘Arc-en-Cié, tu m’a fait battre / Pour une berbis grillée, / Qu’a passé dans la levée;
/ Je vax qu’ri mon coutiau, / Et je te coupe par la moitié.’ Te Châteauneuf luidt het rijmpje:
‘Arc-en-Ciel, tu as passé / Par sous la porte de mon cellier. / Tu as bu tout mon cidre; / Je te
coupe par la moitié.’ Te Plerguer (canton Châteauneuf) luidt de formule: ‘Ercancié, ercancié,
/ Si tu passes par sous la porte de mon cellier, / Je te couperai net comme un grain de sé.’ Te
Saint-Suliac (idem): Argancié, / Tu m’as fait fouetter / Par tes bœufs, par tes vaches; / Je te
coupe en quartier. Te Bruz (canton Rennes) gebruikt men soms een grasspriet i.p.v. een haar
en de formule luidt: ‘Ercancié, / Tire ta vache de mon blé, / Ou je te coupe par la moitié. In
Paimpont wordt niet in de hand gespuugd, alleen de formule gezegd: ‘Arc-en-Cié, / Du bas du
pré, / Tu m’as fait battre. / Tu m’as fait tuer; / Je vas te couper par la métié.718 In de buurt van
Redon (Ille-et-Villaine) trekt men met de wijsvinger van de rechterhand een kruis op de
linkerhand[palm] en zegt: ‘Erc en ciel / Tu m’as fait battre / Par tes bœufs / Par tes vaches; /
Erc en ciel, / J’te coupe en quatre.’719 In Agréville (Manche) geloven de kinderen, dat ze de
regenboog kunnen laten verdwijnen door de spuug [in de linkerhand] met een klap van de
rechterhand (tenue perpendiculairement) door te snijden zeggend: Arc-en-cil, Pië du cil, Pië
d’l’enfei, cope tei (Hemelboog, Voet van de hemel, Voet van de hel, [ik] hak je).720 In
Normandië zegt men tegen de regenboog: Arc-en-ciel de St. Martin, / si tu passes dan mon
jardin / je te coupe les boudins! Of: Si tu passes par mon kưortẽ (jardin) / je te romps les
reins! Men spuugt op zijn vuist en slaat erop met de andere hand. ‘Neem je schaar en knip de
regenboog door die aan de hemel staat!’ Wanneer men een regenboog ziet, opdat het niet gaat
regenen, spuugt men op zijn vuist en men kwòp la rél sẽ màrtẽ (doorsnijdt de r.) door de
rechtervuist te slaan met de zijkant van de linkerhand.721 In de omgeving van Saint-Brieuc
spuugt men in de linkerhand en snijdt zijn spuug dan door met een klap van de rechterhand als
met een lemmet, zeggend: Arc-en-ciel, si tu passes par mon blé, je te coupe par la moité!
Dezelfde praktijk wordt in Sarzeau tarhein ër gourmèkhienn ‘crever l’arc-en-ciel’ (de
regenboog laten barsten) genoemd en de formule luidt: Gourmèkhienn di, gourmèkhienn
nos, / Tarh abienn arhoac’h të nos! (Arc-en-ciel de jour, arc-en-ciel de nuit, / Crève d’ici
demain soir!). In Morlaix luidt de formule: Goareg ar glao, troc’h dë c’houk, petraman me
droc’ho anéan d’it (Arc-en-ciel, coupe ton cou, ou je te le coupe.’722

In Trévérec (in Basse-Bretagne) spuugt men in de hand en slaat er dan met de andere hand op
en wel als volgt: de eerste klap aan de ene kant, de tweede aan de andere kant van de spuug en
de derde keer erop, of 8x ernaast en de 9e keer erop. Ondertussen wordt gezegd: Nann, daou,
tri, / Troc’hed e’r barti; / Nann, daou, tri, pevar, pemp, c’houec’h, seiz, eiz, na, / Troc’hed e
goareg a(r) gla, of: barenik a(r) gla (1, 2, 3, / de partie is geknipt; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, / de

caps & say God bless the new moon. Whether the women use that form of words or not I cannot say, but for
bowing the knee or anie other curtesie of that kind towards the moon I suppose they do not practise it, becaus
that kind of curtesie which consists in gestures is not used by the vulgar of the female sex there. Now albeit this
form of salutation may probably have had its first rise from that Gentile custome pointed at by Horace in the
words quoted by you in your letter; yet as it is now practised I suppose it is not intended so much (if at all) for a
curtesie or salutation to the moon, as a supplication to God, that the moon (whose influence upon the weather is
beleeved to be greater then that of anie other planet) may bring good weather along with her according to the
season of the year.’ (Hunter 2001, 123).
718 Lucien Decombe, in: Mélusine II, 132f.
719 E. R., in: Mélusine, III, 576 (nºXXXIII).
720 Picquot, in: Mélusine, III, 310 nºXXXI.
721 ALN c. 539 P. 23 (RBN: Arc-en-ciel de St-Martin); 24 (= court); 111 (ciseaux); 14.
722 Ernault, in: Mélusine I, 1878, 502. Is étracher een locale term te Saint-Brieuc voor het spuug-doorhakken?
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regenboog is geknipt). Sommigen spugen op de rug van hun linkerhand en zeggen slechts de
laatste twee regels van de formule.723

In Bretagne Romane spugen ze bij het zien van een regenboog in hun hand en zeggen: ‘
àrkãsyé si tu lés té bérbi pásé dã mõ blé, j tė kưp pàr là mwàtyé,’ waarna ze de spuug in
tweeën hakken om de regenboog door te hakken. Een andere spreuk in Frans: ‘Si tu passes par
mon pré, je vais te couper le collet.’ Of men spuugt in de hand, zegt: ‘õ l kưpé(ip) ò là mẽ’, en
men hakt de spuug door met de zijkant van de hand. ‘[Toen we nog] kinderen [waren], deden
we speeksel in onze hand en met de andere hand gaven we een klap in die hand om de
regenboog in tweeën te hakken (we moesten hem meteen doorhakken). Men moet een
kruisteken maken, moet hem doorhakken.’724 De regenboog wordt ervan beschuldigd ‘mijn’
dobbelsteen van de tafel van Sint Michel te hebben gestolen (tu m à vòlè œ dėyė [= dé] su là
tàp dė sẽ micė); dan spuugt men [op de handpalm] met de woorden: ‘Als je hem niet aan me
teruggeeft, ga ik je doormidden knippen.’725 Gezegd wordt: ~, tà mèr é bel, téz yœ sõ blœ, j fé
t kưp ã dœ [je moeder is mooi, je ogen zijn blauw (?), ik ga je in tweeën knippen]; dan wordt
een gebaar met de hand gemaakt en l é kưpè (hij is geknipt).726

Finse herders menen de regen te kunnen laten verdwijnen door te roepen: ‘Boog, verdwijn, de
smid zal komen met zijn sikkel, hij zal je de hals afsnijden!’727

Ook in Portugal zijn dergelijke rijmpjes bekend: 1. ‘Regenboog, ga slapen; de Moren zeggen
dat ze je zullen doden met messen, naalden ... van de zeekust!’ 2. ‘Regenboog, ga slapen; het
gaat regenen, en de regen kan je nat maken.’ 3. ‘Regenboog, zet je op de kroon van een
boom! Marie, ga je spinrokken [af]spinnen.’ 4. ‘Regenboog, ga de steeg in; rode linten, mooie
meisjes, zijn niet voor de oude vrouw!’ 5. ‘Regenboog, leeg je buik in de straat; leg geld op je
venster.’ 6. ‘Boog-van-de-Oude-Vrouw, Boog-van-het-Meisje, drink er niet, want de oude
vrouw heeft er gepist!’ 7. ‘Regenboog, zijden draden, van mooie meisjes, zijn niet voor u!’ 8.
‘Regenboog, vertrek naar Castille! Bouw een huis en trek je er terug: jij, met een bijl, en ik,
met een zaag, wij zullen brood verdienen om ervan te eten.’728

In Asturië (Spanje) wordt het laten verdwijnen van de regen wel capar al arco iris genoemd
en de procedure bestaat uit het het begraven van een touwtje (draad) met 7 of 9 knopen en het
heel hard roepen van: ‘Cápalo!’729 Een rijmpje daartoe luidt: Arco de veya, / revolve na
terra, / col dido monín, / que nun chova por mín; / col dido pulgar, / que chova nel mar.730

In Pleternica (Slavonië) moet iedereen, wanneer de eerste regenboog zich in de lente vertoont,
het huis verlaten, zich keren naar de regenboog, de beide handen in de lucht verheffen en
roepen: ‘Boze pomozi! (God help!)’. Zieken mogen op dat moment niet in bed blijven, anders
zullen ze sterven. De kinderen dansen dan zingend: ‘Ko ne vidi duge – ne vidla ga majka – do
Petrova danka (Wie de regenboog niet ziet – diegene, zijn moeder zal hem niet zien – tot aan

723 E. Ernault, in: Mélusine II, 133 nºXVIII. Partie ici veut dire ‘partie de jeu’ (een bekende formule in plaag-
sprookjes, waarbij de verteller zegt: Het verhaal is begonnen; het verhaal is half voorbij, etc.).
724 ALBRAM c. 522 P. 8, 19C, 20, 21 UB, 65, 70.
725 ALBRAM c. 522 P. 211h; 65: ‘faut faire son signe de croix, faut la couper’; 70AB: ~ fó l kưpé ã dœ (de r.
moet [men] in tweeën knippen): on crache dans sa main (avant de le dire et faire).
726 ALBRAM c. 522 P. 39B.
727 Mél. II, 71 (Eliel Aspelin).
728 J. Leite de Vasconcellos, in: Mélusine II, 41 (Portugese tekst, in Trad. pop. de Portugal, §137).
729 García Mouton 1984, 180 (C. Cabal, La Mitologia Asturiana, Oviedo 1972, 380): Uno de los procedimientos
para ‘capar’ al arco iris consiste en hacer nudos en un hilo, siete o nueve, cavar en el suelo y enterrar el hilo.
Después se patea sobre él, gritando tres veces: ‘Cápalo!’ No se desentierra el conjuro hasta que el arco
desaparece. Nt. 49: En Tineo, según la Gran Enciclopedia Asturiana, I, 280, para ahuyentarlo, se cogen tres
piedras y mientras les dan vueltas dicen: ‘Arco la vieya, veite, ya nun traigas agua.’ (om te verdrijven, neem drie
stenen en terwijl je die omkeert zeg: ‘Regenboog, ga weg, breng nu geen water meer.’).
730 García Mouton 1984, 180 (Cabal, o.c., 378; Gran Enciclopedia Asturiana, I, 280).
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de dag van sint Pieter). Volgens Vuk luidde in zijn jeugd de laatste regel: ‘do Ilijinja ne (tot
aan de dag van sint Elia, nee.’731

Verandering van wereldorde
Krauss tekende uit de mond van een boer uit Kamensko (nabij Pozega) het volgende verhaal
op: Er zal een tijd komen waarop ‘de oude visser-God’ (stari griesnik Bog) zal ophouden met
God te zijn. In zijn plaats zal sint Elia komen, die vroeger de oude God is geweest. Dat zal
gebeuren zodra sint Elia de dag zal ontdekken waarop de mensen zijn feest vieren. God
bedriegt hem jaar na jaar door hem te zeggen: het feest is nog niet gekomen of het feest is al
voorbij. Zodra sint Elia God zal worden, zal de regenboog voortdurend zichtbaar zijn.732

In een Duits ‘kindergebed’ over het Laatste Oordeel (de jongste dag) ‘kommt der liebe Gott
gezogen / Auf einem schönen Regenbogen’ om ons allen te verhoren.733 In de prov. Posen is
de regenboog de baan van de ster, die eens de aarde zal vernietigen door hem in brand te
zetten.734

Een Middeleeuwse Duitse traditie stelde dat in de 40 jaar voor het einde van de wereld er
geen regenbogen zullen zijn. Dus bij het zien van een regenboog zeiden ze: ‘So the rainbow
appear, / The world hath no fear, / Until thereafter forty years.’735

Dit hangt samen met het geloof, dat er vóór de zondvloed geen regenboog was. Pierre d’Ally
(1350-1420), schrijver van de beroemde Imago Mundi, stelde dat in de dagen van Noë geen
regenbogen te zien waren ondanks de toegegeven aanwezigheid van vochtige wolken en
heldere zonnestralen. Volgens hem was er toen onvoldoende wolkenmassa tegenover de zon,
want God wenste de verschijning van de boog te reserveren tot de dag dat hij gebruikt zou
worden als een teken van het verbond, dat de wereld niet zou ten onder gaan in een vloed.736

Ook Cotton Matters in zijn The Gospel of the Rainbow was van mening, dat er vóór de vloed
geen regenboog was. De catastrophische veranderingen van de tijd, zowel in de verkorting
van de menselijke levensduur als in atmosferische condities, zouden het feit bevestigen dat de
boog voor het eerst verscheen na de vloed.737

Schadelijke gevolgen voor planten:
In Bas-Quercy (dép. Lot) verbrandt de regenboog, waar hij rust, bepaalde planten, zoals de
wijn, de rapen, de bonen, en vernielt de oogst.738 In Haute-Garonne bestaat het geloof, dat als

731 Mélusine II, 42 (F.S. Krauss); Slavonië = voorm. Joego-Slavië; Vuk is een Servische verzamelaar.
732 F.S. Krauss, in: Mélusine, II, 43 nº10. Vgl. Sint Juttemis.
733 Stegemann, in: HDA VII, 594: Urquell 1, 1890, 86.
734 Stegemann, in: HDA VII, 595: ZfVk 21, 1911, 390. ‘Hier scheint der Schweif des Kometen zum Himmel und
Erde verbindenden R. geworden zu sein.’ Zie Apoc. 8:10f.
735 Boyer 1959, 26f naar James Patrick, ‘Rainbow’, in: A Dictionary of the Bible, New York 1903, IV, 196.
Uiteraard was het rijmpje in het Duits. Reeds Bede (c. 673-735) ‘held that for forty years before the end of the
world the rainbow will not appear in the sky, tha absence of the bow indicating a period of dryness. Still later
Rabanus Maurus (784-856) echoed similar ideas in a little work De Arcu Coelesti. [...] Maurus held that the
colors of water and fire (blue and red) in the rainbow signify that the earth will not again be destroyed by flood,
but by fire instead.’ ID., 98: Thomas of Cantimpré (c. 1200-1270) remarked in his De Naturis Rerum ‘the
rainbow signifies that the world will not again be destroyed  by flood; the celestial arc will not be seen in the
clouds for a period of forty years before the end of the world’. Also Bartholomaeus Anglicus (fl. 1230-1250) in
his De Proprietatibus Rerum ‘quoted Bede on the forty-year rainbowless period before the end of the world.
736 Boyer 1959, 141 (Pierre d’Ally, Tractatus Petri de Eliaco...).
737 Boyer 1959, 263 (Cotton Mather, Thoughts for the Day of Rain, Boston 1712, 16). Deze mening werd niet
gedeeld door tijdgenoot Harvard-professor Charles Morton. Op de vraag of er regenbogen voor de vloed waren
schreef hij: ‘The Answer is Affermative for the Natural cause of it was from the beginning.’ The Biblical
passage therefore is interpreted to mean that from the time of Noah the bow also was to be the sign of God’s
covenant (ID., 260).
738 J. Daymard, in: Mélusine, II, 43 nºVI.3 (een van zijn buren zou dat meermalen hebben geconstateerd).
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de regenboog op een boom of akker zet, die boom zal verdrogen en de akker wegkwijnen.739

In Valais (Suisse Romande) schrijft men de regenboog een invloed op de vegetatie toe; idem
in Frankrijk. Te Miège b.v. groeit op de plek waar de regenboog is ‘gevallen’ het gras niet
meer gedurende drie jaar. Te Aven-Conthey en op het plateau van Crans, boven Lens, heeft
men op het gazon plekken in een halve cirkel waargenomen, waar het gras ‘verbrand lijkt te
zijn door de regenboog’ en waar het later, ter compensatie, uitbundiger groeit.740

Wanneer de regenboog bij de oude Mexicanen op een agave rust, verdroogt hij die.741 
Bij de Hopi Indianen zijn ze bekend met tangaq-wunutkita(‘at) ‘rainbow-excrement’, een
substantie die op kippenstront lijkt en aangetroffen wordt klevend aan rotsoppervlakken en
waarvan geloofd wordt dat het wordt veroorzaakt door de bliksem; gezegd wordt dat wanneer
de regenboog op een rots schijt (defecates) ze het regenboogstront noemen.742

Heilige plek:
In Letland beschouwt men de plek, waar de regenboog staat, als heilig. Men brengt er
offerandes en deze plekken worden nooit gebruikt om vee te weiden want dan wordt het vee
ziek.743

Gunstige gevolgen:
In de tijd van de Renaissance (in Duitsland?) geloofde men dat op de plek, waar een
regenboog stond, hij de planten geurig maakt.744 Dit komt ook voor in het ‘Sonnet à Isabelle
de B...’ van De Nugent: J’ai cru, quand l’arc-en-ciel semblait à l’horizon / Du bout de son
écharpe effleurer le gazon, / Qu’une Fée y venait s’asseoir après l’orage.745

Als de Caraïben de regenboog op zee zagen, was dat een teken dat hij de scheepvaarders
kwam begeleiden en beschermen.746

Een regenboog bij iemands geboorte is een goed teken: hij wordt een flinke mens. Bij de
Zigeuners wordt iemand bijzonder mooi, wanneer het deel van de regenboog dat de grond
raakt over hem heenschijnt.747

Kledingstuk
Voor de Samoyeden is de regenboog de zoom van het kleed van de hoogste god en voor de
Camtchadales van de god Bilioucaï.748 Ook bij de Groenlanders is het de zoom van een gods
kleed.749

Sommige Caraïben beschouwden de regenboog als de pluimenbos van de god Joulouca.750

739 Pierre Bouche, in: Mélusine II, 132.
740 GPSR I, 577 (des emplacements en demi-cercle oú l’herbe « semble brûlée par l’arc-en-ciel »).
741 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Sahagun, Nueva Espana, II, 255).
742 Hopi Dictionary, Tucson 1998, 575: ook tangaqkwita genaamd.
743 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 128 (nºXXVI, district Wolmar).
744 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Cardan, Subtilité, IV, 106r); vgl. Menzel, 254: Eine sehr liebliche Sage
findet sich noch bei Plinius (hist. nat. XII. 24). Ein gewisser Balsamstrauch nämlich, YspsIstkus genannt, soll
ganz ohne Geruch bleiben, bis ein Regenbogen erscheint, der ihm sogleich den herrlichsten Wohlgeruch verleiht.
Cf. Boyer 1959, 152: Hence, Cardan does not believe that the bow imparts a sweet scent to trees.
745 E. R., in: Mélusine, III, 234 (nºXXIX naar De Nugent, Souvenirs inédits d’un voyageur, die als feuilleton
verschenen in de krant Foi bretonne, de sonnet op 10 mai 1851. Saint-Brieuc).
746 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (De La Borde, Caraïbes, 9).
747 Stegemann, in: HDA VII, 593: ZfVk 21, 1911, 392; SAVk 14, 1911, 271.
748 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (Rae, White Sea, 149f; Chappe, Sibérie, II, 68); Menzel, 239: die
Kamtschadalen glauben, der Regenbogen sey Schmuck eines Gottes, nämlich der bunte Franzenbesatz am
Gewande des Bullikai.
749 Boyer 1959, 26: the hem of a god’s garment.
750 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 109 (de la Borde, Caraïbes, 9; Rochefort, Antilles, 398; Ober, Caribbees, 103);
Menzel, 238f: der Glaube der Karaiben, daß der Regenbogen das Diadem des Meergottes sey, zusammengesetzt
aus buntfarbigen Fischen und feurig glänzenden Colibris.
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Voor de Mennitaris oeverbewoners van de Missouri is de regenboog de muts van het water of
van de regen; hij wordt gevormd door de zijde van een vislijn gedragen door een vogel dwars
door de ruimte.751

Pis
In meridionaal Australië wordt de regenboog geproduceerd door de godheid, terwijl deze
urineert.752

Bij de Mandans van de oevers van de Missouri is de regenboog een geest die de zon vergezelt
en die zich vaak vertoont als de laatste op het punt staat te gaan slapen.753

Offers:
De Deliërs offerden de regenboog gebakjes van meel, honing en gedoogd fruit.754

Zielenbegeleider:
Op de Filippijnse eilanden is het de regenboog, die de mensen transporteert naar het verblijf
der gelukzaligen.755 Men richt wensen tot hem en, na de regen, vereert men hem.756

Mythologie:
In Tahiti is de regenboog een van de kinderen geboren uit het huwelijk van de god Taaroa met
de Lucht.757

De bewoners van de Marianne-Eilanden geloven dat de regenboog wordt gevormd door de
wenkbrauwen van het oorspronkelijke stel Pountan en zijn vrouw.758

Op Samoa (Polynesië) wordt de regenboog Laamaomao ‘de grote pas’ genoemd en is de god
van de oorlog in diverse dorpen. Wanneer, als ze ten strijde gaan, een regenboog opduikt
recht voor hen en hun weg of de route van de kano’s kruist, keren ze om; idem wanneer hij
achter hen staat. Als hij terzijde van hen verschijnt, gaan ze dapper voorwaarts, want ze
menen dat hun god met hen meegaat, hen aanmoedigend voorwaarts te gaan. Op de zuidkust
van Upolu is Pava de naam van de oorlogsgod die in de regenboog verschijnt. Wanneer hij
helder is en over het dorp staat, is dat een goed teken. Verschijnt hij in de verte over de
velden, dan is dat een slecht voorteken en maakt een einde aan de strijd, althans voor die
dag.759

Man in de maan:
In Wales gelooft men dat de regenboog de weg is, waarlangs de man, die op de maan is, vanaf
de aarde werd getransporteerd. Hij is daar om boete te doen voor het werken op sabbat.760

751 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (de Wied, Amér. du Nord, III, 14).
752 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Meyer, Vocab. South Australia, 68).
753 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (de Wied, Amér. du Nord, II, 422).
754 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Sémos, in: Athénée, Déipnos. XIV, §53b).
755 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (M. de Loarca, in: Ternaux Compans, Arch. des Voyages, I, 31; Marsden,
Sumatra, II, 113).
756 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Mallat, Philipp. II, 119; J. Bowring, Philipp. 172).
757 J. Tuchmann, in: Mélusine, II, 110 (Mœrenhout, Voy. aux îles du Grand-Océan, I, 425).
758 René Basset, in: Mélusine, II, 402: D’après Strobach cité par le Dr Bastian, Die deutsche Expedition an der
Loango-Küste, II, 200. Menzel, 238: den Bewohnern der Marianen-Inseln: Sie glauben nämlich, der Regenbogen
sey aus den Augenbrauen des Urwesens Puntan entstanden, als dasselbe sterbend seinen Leib habe zertrennen
lassen, um aus allen Gliedern desselben die verschiedenen Theile der Welt zu bilden. Vergl. Otto von Kotzebue's
erste Reise II. S. 13f.
759 H.G., in: Mélusine, III, 128 nºXXV naar Turner, Samoa, 21, 35, 43.
760 John L. Williams, in: Mélusine, II, 134 nºXX uit Carmarthenshire.
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Magie:
In Letland pretenderen tovenaars in de regenboog te zijn geweest en er kracht uit te hebben
geput. Als men ziekten wil genezen, moet men de regenboog betrappen en hem aanraken, dan
bezit men de kracht om te genezen. Het water, dat zich recht onder de regenboog bevindt, kan
worden gebruikt als geneesmiddel, vooral voor zieken, waarvan wordt gezegd dat ze door de
demon bezeten zijn (no launa, je no ka lehzeews), zolang ze niet weten waar het vandaan
komt. De oude vrouwen bewaren dit water in een kruik in de grond tot het benodigd is, want
het mag niet in huis worden bewaard, want dan verliest het zijn kracht of trekt een of ander
ongeluk aan voor het huis.761

Wie van de Zigeuners een regenboog ziet, kan op eenvoudige wijze een goed middel tegen
Tollwurm bij dieren verkrijgen door een mes voor de duur van de verschijning van de
regenboog in de grond te steken: met een op een dergelijke wijze gewijd mes kan men het
zekerst de Tollwurm onder de tong van razende dieren wegsnijden.762

Straf:
In Letland gelooft men dat de regenboog, om te getuigen van de toorn der heiligen (de
hemelheersers) en om de mensen te straffen insecten op de velden en weiden zaait.763

Voorteken van dood of huwelijk:
In Letland is een regenboog , die dichtbij een huis staat, een teken dat een van de bewoners
binnenkort zal sterven. Maar staat hij in de buurt van de schuur (kleete) waar de jonge meisjes
in de zomer slapen, dan duidt dat op een aanstaand huwelijk.764 Luther zag in een regenboog
een voorteken van de dood van de keurvorst Friedrich des Weisen.765

Zetel/Troon:
In de Thresor d’histoires admirables van S. Goulart, uitgegeven in Keulen in 1610, staat te
lezen bij 1554: ‘En la mesme année à Friberg en Misne fut veu en plein jour la semblance de
N.S. Jésus Christ selon que plusieurs peintres ont accoustumé de le représenter, assis dessus
un arc-en-ciel dont les couleurs estoyent merveilleusement vives.’766 Gleich erhaben ist die
biblische Vorstellung des Regenbogens als des hohen Thrones, auf welchem einst der Herr
seinen Stuhl setzen und über die Lebendigen und Todten richten werde.767

In de Estlandse versie van de Kalevala zit de wonderschone dochter van de godin Lonhi op de
regenboog en weeft een gouden weefsel.768 Voor de oude Welsh was het de zetel van de godin
Ceridwen.769

Dromen van een regenboog:
Dromen dat een regenboog over uw hoofd is, is in Pays boulonnais een voorteken van
verandering van fortuin, van gevaar en zelfs van dood in uw familie. 770

761 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 128 (nºXXVI, district Wolmar).
762 Stegemann, in: HDA VII, 593: SAVk 14, 1910, 271.
763 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 128f (nºXXVI, district Wolmar).
764 E. Adaievsky, in: Mélusine, III, 129 (nºXXVI, district Wolmar). (Het laatste: warawiksnes dekus aust
preeksch puhra). De meisjes slapen daar ‘pour aérer leurs habitations d’hiver’.
765 Stegemann, in: HDA VII, 596 naar A. Warburg, Heidn. antike Weissagung..., thans opgenomen in Ges.
Schriften 2, 522 A. 2.
766 E. R., in: Mélusine, III, 129 (nºXXVII:1: S. Goulart, o.c. I, 64).
767 Menzel, 256.
768 Menzel, 239f (naar de verhandelingen van het Gesellschaft für esthnische Alterthümer in Dvrpat).
769 Boyer 1959, 26. Internet: Les anciens Welchs croyaient que c'était la chaise des déesses. En Croatie, c'était le
siège de Dieu.
770 E. R., in: Mélusine, III, 129 (nºXXVII:2: E. Deseille, Curiosités de l’histoire..., 13).
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Volgens de droomboeken, die Menzel raadpleegde, is het zien in een droom van een
regenboog in de morgen een teken dat men een geschenk krijgt, en in de avond, dat men er
een zal geven.771 Volgens Artemidors Droomboek (II:39) betekent het zien van de regenboog
iets goeds, vooral voor armen en bedrukten, maar alleen wanneer men hem aan de rechterkant
ziet, niet wanneer men hem aan de linkerkant ziet.772

Taboe op de naam ‘regenboog’:
In Ernetschwil wordt sinds oudsher grote betekenis gehecht aan het woord Himmelsring,
omdat het uitspreken van het woord regenboog de kracht heeft de regen aan te trekken. Uit
West-Bohemen: ‘Sagt man zum Regenbogen Himmelsring, so sagt die Mutter Gottes: “Du
bist mein Kind”; sagt man aber Regenbogen, so sagt die Mutter Gottes: “dich soll der Teufel
huln”.’773 Of men moet zeggen ‘Gottes Regenbogen’, want zomaar regenboog zeggen geldt
als een zonde.774

Geelzucht:
Een betekenis van het Italiaanse arcobaleno is ‘malattie provocate dall’arcobaleno’, in de
Abruzzen: málə də y árkə (geelzucht: itterizia), male de jarche, Molis.: málə də l àrka, Apulo-
bar: male du u-arche, male du uuárche, Grum.: mêle du u-arche, regulier: male dell’arco,
malattia dell’arco, male de l’arco, u male de l’arche, salent.: male d’arcu nivuro (Alessano,
‘malattia dell’arco nuvolo’), Cal.: mal’i l’arcu, male de l’arcu, arcu; regulier ook: male
dell’arcobaleno, malattia dell’arcobaleno. Daarentegen is Apulo-bar.: mméαlə də l árkə
‘distrofia dei muscoli delle braccia’ en Biscegl. male du arche ‘epilessia’.775

God’s verfdoos:
In de prov. Posen wordt de regenboog ook gezien als de schaal, waaruit de Lieve Heer bij de
schepping van de wereld de vogels en de dieren beschilderde, waarvan de verf echter thans
uitgedroogd is.776 In Göbrichen bij Pforzheim in Baden moet degene, die een regenboog ziet,
snel anjerzaad zaaien, omdat hij dan ‘allerhand farbige’ anjers krijgt.777

Bij de Mohaven in Arizona is de regenboog de tover, die de wereldschepper nodig had om de
regen te laten ophouden; de kleuren zijn de diverse tovermiddelen; om een heftige regenstorm
te beëindigen heeft hij alle kleuren nodig.778

Alchemie:
Tijdens het Grote Werk verschijnt op een gegeven moment de zgn. pauwestaart, waarover
Ripley in zijn Compendium uit 1471 schrijft: ‘Pekoks fethers in Color gay, the Raynbow
whych shall overgoe.’779

Christelijke mythologie:
In de prov. Posen wordt de regenboog ook wel gezien als een straal licht, die uit de hemel op
de aarde valt, wanneer Petrus de hemelpoort opent.780

771 Menzel, 241.
772 Menzel, 254.
773 Stegemann, in: HDA VII, 588: Stoll, Zauberglauben 131; John, Westböhmen, 241 (uit Nallesgrün).
774 Stegemann, in: HDA VII, 592: Grohmann 40 nº246.
775 LEI III.1, 949f: 
776 Stegemann, in: HDA VII, 589: ZfVk 21, 1911, 390; cf. Boyer 1959, 26. Vgl. Chromatologie van Lévi-
Strauss. // Internet: Dans les mythes allemands, l'arc-en-ciel est le bol utilisé par Dieu pour tenir ses pinceaux
lorsqu'il colore les oiseaux.
777 Stegemann, in: HDA VII, 592f: Meyer, Baden 517.
778 Stegemann, in: HDA VII, 589: Urquell 4, 1893, 261f.
779 OED XIII, 134 (Ripley, Comp. Alch.).
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In de prov. Posen wordt de regenboog ook wel gezien als de zweep van Lucifer, waarmee
deze zijn duiveltjes wil tuchtigen.781

De Déné-Indianen van de Hazenvelstam menen dat de regenboog het web van een enorme
spin is, die de zon wil vangen.782

Beschermende gordel
Toen de oude Britten eens door boze tovenaars op onverdraaglijke wijze met onweer, storm
en regen werden gepijnigd, trok de godin Arianrhod een regenboog om hun hal en weerde
daardoor alle onheil af.783

Natuurmythologie:
  
Meyer, 89 §122. Over dit hemellandschap verheft zich de regenboog als Bif-, Bilrọst
Beberrast, de ‘beste brug’, driekleurig, van de aarde naar de hemel en als Ásbrú over de
wolkenstromen naar de Yggdrasell. Als Gjallarbrú, brug van de de Hel nabije Gjọllrivier,
leidt hij naar Hel goudbedekt, aangezien de bovenste regenboogkleur geel is, vgl. de aureus
pons van de Onderwereld (Saxo p. 441) en de goldene Brücke van het kinderspel. De
goudbelegde Gjaellarbrú hangt onder de wolken hoog in de wind in Draumakv.
In §124, p. 91 over een gouden kegelspel, het spel van de bliksem, wanneer een regenboog
zich vertoont en het dondert (in Zwaben).
Meyer, 1891 §125: De regenboog wordt ook gedacht als een gerei of sieraad: drink- of
blaashoorn, arm- of halsband. Mimir (Hoddrofnir) had een drinkhoorn, die pas uit de
vergelijkende mythologie als regenboog kan worden herkend, en naar het schijnt ook de
drinklustige Heimdall, namelijk de Gjallarhorn, waarvan de naam weer aan de regenboog (zie
Gjallarbrú §122) herinnert, zoals Heimdall überhaupt de Regenbooggod is. In de Edda (1, 68)
wordt die aan Mimir gegeven (wat voor onjuist wordt verklaard). Ook voor een blaashoorn
van Heimdall kan de regenboog hebben gegolden, maar in Vsp. 27 is het de verborgen
Kruishoorn en in Vsp. 46 de Tuba van het Laatste Oordeel. Op de regenboog te duiden is ook
de schatvermeerderende armband van de woudsatyr Miming (Saxo p. 114), vanwaar
Hoddmimir, zoals de zon na iedere regenboog een gelukbrengend goudschoteltje, de
regenboog zelf een gouden beker laat vallen (Meier, Schweiz. S., 228, 229) en aan beide
kanten op goudschotels staat en geld uitdeelt (Zwingerle, Sitten, 115), een pot met goud
(Henderson, Notes, 16). Maar ook Hoddmimir is verchristelijkt. Maar Freya’s, Friggs,
Menglöds onvredebrengende halsband is zeker de regenboog, want volgens oud inzicht brengt
de regenboog een lange slechte tijd (Zingerle, Tir. Sitten 115).

The voyage of Máel Dúin
In de oud-Ierse reisliteratuur komt de volgende episode (MD 25; UC 50) voor (vertaling
Oskamp). Máel Dúin en zijn mannen maken een rondvaart door de ‘andere wereld’ en zien
daar allerlei wonderlijke zaken op eilanden:
“Ze gingen naar een ander eiland waar een vreemde zaak hen getoond werd: een grote stroom
rees op uit het strand van het eiland en ging als een regenboog over het hele eiland en
stroomde in het andere strand van het eiland aan de andere kant. En ze konden eronder door
lopen zonder nat te worden en ze konden de stroom boven hen doorboren, zodat ze de grote
780 Stegemann, in: HDA VII, 589: ZfVk 21, 1911, 390. Vgl. §2.22: De deuren van het paradijs zijn open. //
Internet: Plusieurs personnes croient que l'arc-en-ciel est un rayon de lumière qui tombe sur la Terre lorsque
saint Pierre ouvre les portes du ciel pour laisser entrer une autre âme.
781 Stegemann, in: HDA VII, 589: ZfVk 21, 1911, 390. Vgl. §2.1-12.
782 Stegemann, in: HDA VII, 589: Urquell 4, 1893, 261f. Vgl. Maui and the snaring of the sun.
783 Menzel, 239: Vergl. Mone's nordisches Heidenthum II. S. 532.
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zalmen eruit konden nemen en ontelbare, grote zalmen vielen neer uit de stroom op de bodem
van het eiland. En het eiland was vol met hun stank en geur, want er was niemand die kon
klaarkomen met hen te verzamelen vanwege hun talrijkheid. Van vespers op zaterdagavond
tot het eerste uur van maandag bewoog de stroom niet maar bleef in rust als een muur rondom
het eiland. Toen verzamelden ze voor zichzelf een zeer grote hoeveelheid zalm en ze vulden
hun boot ermee en gingen weg van dat eiland om verder te zoeken.”784

De passage is door Oskamp niet begrepen: “a water-arch – a well the water of which rose up
and came down, ‘as a rainbow’, at the other side of the island. According to MD salmon were
swimming in the stream and when they pierced it the fish tumbled down. My first impression
was that here we have a romanticized description of a large waterfall, but I may quote a letter
which I received recently from Mr Kenneth O’Meara, Holland, Mich., saying: ‘This particular
quotation seems to me to be the earliest known European description of a geysir...’ [...] I have
one objection to the geysir theory: in my opinion it is very strange that if the geysir were the
background of this episode the most amazing feature of a geysir, the heat of the water, should
not have survived in the ‘literary fable’.”785

Er zijn echter nog meer bezwaren tegen de geyser-theorie: een geyser spuit recht omhoog en
niet in een boog. Ook bevat een geyser geen vis. Verder blijf je niet droog bij het onder een
geyser doorlopen. Het niet stromen van de waterboog op zondag komt overeen met de uit de
Joodse fabelliteratuur bekende Sabbation, die Arsareth scheidt van de rest van de wereld.786

784 Oskamp 1970, 149 (Iers, p. 148). De Ierse tekst bevat een oud woord voor ‘regenboog’ (co téighedh amal
stuaigh [n. 2: tuaigh; sduáid] nime tarsin), zie Contributions to a Dictionary of the Irish Language, 1953, 392:
stúag ‘arch, bow, loop’, b. ‘rainbow’ (stúaig); 332: túag ‘arch, curve’, c. a rainbow.
785 Oskamp 1970, 63.
786 Cf. Benite 2009. Burton V, 337 n. 2: ‘This is the old, old fable of the River Sabbation which Pliny (xxxi. 18)
reports as “drying up every Sabbath-day” (Saturday): and which Josephus reports as breaking the Sabbath by
flowing only on the Day of Rest.’ (The Story of Janshah).
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LOIS VILAR HERMIDAS, ‘Prediccións populares do clima na provincia da Coruña (I)’, in:
Anuario Brigantino 2009, nº 32, 520-522:

O ARCO DA VELLA
En moitos lugares da provincia coñécese tamén como arco iris. Para que apareza no ceo é necesaria a presenza
de sol e de choiva. A luz branca que chega do sol atravesa as gotas de auga descompoñéndose nunha gama de
sete cores que, comezando dende o punto máis próximo ao espectador son: violeta, anil, azul escuro, verde,
amarelo, laranxa e vermello. Actualmente din os científicos que só estaría formado por seis cores, xa que o anil
non é unha verdadeira cor, senón que é producido pola interacción do violeta co azul escuro. [521] Ás veces a
luz do sol rebota en dúas gotas de auga, producindo dous arcos da vella, o primeiro é máis nítido, é dicir, ten as
cores máis intensas, e o segundo, ademais de ser menos nítido, presenta unha inversión das cores, é dicir, que
neste caso a cor máis próxima ao espectador será a vermella e a máis afastada a violeta. O primeiro arco chámase
arco das mozas e o segundo arco das vellas. Datos históricos moi illados fálannos incluso da observación de tres
arcos da vella ao mesmo tempo.
Para observar o arco da vella é necesario que o sol fique ás nosas costas. Será máis definido cando o sol estea
máis próximo ao horizonte, é dicir, ao mencer e ao atardecer, canto máis alto está máis nitidez vai perder e,
cando o sol chega a formar un ángulo de 42 graos a respecto da Terra, adoita desaparecer, polo que é raro velo
ao mediodía. Como o sol ten de estar ás nosas costas, pola mañá verémolo mirando cara ao oeste, xa que é ben
sabido que o sol sae polo leste. Porén, polo serán verase polo leste xa que o sol polo oeste. Tamén é moito máis
frecuente no inverno xa que, ademais de chover moito máis, o sol está máis baixo.
Sen dúbida, o refrán máis coñecido sobre o arco da vella é o de: «Arco da vella ao poñente, colle os bois e vente;
arco da vella ao raiante, dalle aos bois para diante». Este refrán ten múltiples variantes: «Arco da vella ao
poñente, solta os bois e vente; arco da vella ao raiante, ei boi, ei para diante!», «Cando vexas o arco da vella ao
poñente, colle os bois e vente; cando vexas o arco da vella ao nacente, colle os bois e vaite», «Arco da vella ao
levante, anda cos bois para diante; arco da vella ao poñente, recolle os bois e vente».
Tamén este refrán é utilizado polos mariñeiros, «Arco da vella ao poñente, amarra a lancha e vente».
Como vemos, todos nos dín que o arco da vella ao oeste ou poñente, indica mal tempo. En cambio se aparece
polo leste (raiante, levante, nacente) vai vir bo tempo. Xa dixemos que, pola mañá, o arco da vella aparece no
poñente, en cambio polo serán aparece polo nacente, e isto nos leva aos seguintes refráns: «Arco da vella pola
mañanciña, prepara a capotiña», «Arco da mañán, vento da tarde», «Mañán con arco, mal vai o barco; se á tarde
ven, ven para o teu ben», «Arco da vella ao anoitecer, bo día ao mencer», «Arco da vella ao mediodía, chuvia
todo o día». Os vellos lunarios parecen confirmar tamén esta suposición, xa que nos din que cando o arco
aparece pola tarde denota serenidade no tempo. Se aparece pola mañán haberá vento pola tarde.
Lóxicos son todos estes refráns e expresións do labrego xa que en Galiza as choivas e treboadas adoitan
desprazarse do oeste ao leste, por tanto, a aparición do arco da vella polo oeste indica que as choivas se achegan.
Se aparece polo leste, as choivas xa terán pasado. Como sempre, algún refrán illado empéñase en contradicir esa
sabedoría popular «Arco da vella pola tarde, non ven de balde; se non trae chuvia traerá aire».
[522]

Ceo con dous arcos, o das mozas e o das vellas.
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En toda a provincia dinnos que a súa aparición indica que vai virar o tempo. Se aparece no bo tempo indica
ventos e se aparece en tempo chuvioso podemos esperar algúns momentos de serenidade. Tamén nos falan en
Irixoa e concellos limítrofes que o arco da vella trae sete días de inestabilidade.

Spreekwoorden:
L’arcobaleno ala matina bagna el beco ala galena 
L’arcobaleno alla mattina bagna il becco alla gallina.

Arcobaleno re matina ence la cantina (… perché piove tutto il giorno)
Arcobaleno a la matina, piova vicina (Arco-iris pela manhã, chuva próxima).
Acobalém a la sera porta seren (Arco-íris à tarde traz tempo sereno).
Arco darente (la luna), piova distante; arco distante, piova darente (Arco perto da lua, chuva
distante; arco distante, chuva perto).
arc de sant Martí es matí, pren capot i segueix ton camí - 
Refranes de Calzada de Valdunciel: Arco pa Ledesma, coge los bues y vete a la taberna.
Galicia: arco da vella ó ponente, solta os bois e vente (GM 174 n. 18).
Asturias: arco iris por poniente, recoge los bueyes y vente (GM 174 n. 18)
en Palacios del Arzobispo, al nordeste de Ledesma: "arco iris pa Ledesma, coge los bueyes y
vete a la taberna" (Cobos, p. 59).
Morán (1954). "Arco-íris contra a serra, chuva na terra; arco-íris contra o mar, tira os bois e
põe-te a lavrar" es refrán portugués
Arco pa La Orbada, uñe los bues y vete a la arada.
Correas (1627) "arko en la Vellesa, agua zierta", acompañado de la explicación "es lugar al
oriente de Salamanka", parece contradictorio, puesto que La Vellés y La Orbada quedan para
el mismo lado.
Refranys: 
L'arc de Sant Martí al matí, aigua a desdir; al migdia, pluja tot el dia; al vespre, la pluja està
de festa
L'arc de Sant Martí a llevant, bon temps a l'instant ; a ponent, amaga la gent
L'arc de Sant Martí doblat, bon temps assegurat
Arc de matí, la pluja és ací; arc de vesprada, la pluja és passada
Arc de sant Martí a la tarda, la pluja ja és passada
Arc de sant Martí a la vesprada, pluja a la matinada
Arc de sant Martí a migdia, pluja tot lo dia
Arc de sant Martí al matí, la pluja és aquí, arc de sant Martí a la tarda, la pluja és passada
Arc de Sant Martí al matí, pluja sense fi
Arc de sant Martí al vespre, la pluja ja està llesta
Arc de sant Martí es matí, o fa ploure o fa aclarir
Arc de sant Martí fa ploure el matí i el capvespre fa espargir
Arc de sant Martí, es matí fa ploure i es capvespre fa aclarir
Arc de sant Martí, fa ploure es matí i es capvespre fa espargir
Arc de sant Martí, la pluja pel camí
Arc de sant Martí, plou fora d'aquí
Quan l'arc de sant Martí surt al matí, la pluja pel camí
Arc de St. Martí al matí, pluja; Arc de St. Martí a la tarda, bon temps.

Damunt mon vaixell / l'arc de Sant Martí / com un gran cinyell. /Totes les sirenes /
engronxant-se en ell. (Jaume Vidal Alcover)

300 refranys i dites catalanes sobre el temps:
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L'arc de Sant Martí, jo l'embrute a ell i ell m'embruta a mi
L'arc de Sant Martí pel matí, pluja ací; per la vesprada, pluja passada
Quan l'arc de Sant Martí surt al matí, pareu-li el tupí

L’arc de Sant Martí, / la pluja, la pluja. / L’arc de Sant Martí, / la pluja ja és aquí!
arc-en-ciel du matin, pluie sans fin; arc-en-ciel du soir signe d'espoir

Asturiana: Cuando la perdiz canta y el arcu bebe, non hay meyor siñal d’agua que cuando
llueve.787 Ook: Cuandu’l gallu canta y l’arcu bebe ... nun hai meyor seña d’agua que cuandu
llueve.788 Vergelijk: Cuando el arco iris bebe, si no llovió, llueve (motregent het niet, het
plenst).789

Frans: Quand l’arche de Noé trempe dans l’eau, / pluie deux jours après au plus tôt.790

Minorca: Arc de Sant Martí / atura es deluví (delobí) (de zondvloed is terug).791

Portugees: Quando a velha põe o arco à chuva, depressa enxuga (wanneer de oude vrouw de
boog legt [= geeft] aan de regen, wordt het snel droog).792

Historische afbeeldingen:
Arc boven de ark van Noë, in 13e-eeuwse St. Marcus Kathedraal te Venetië (Every 1970, 14f)
Cook1974, afb. 5: Navajo-zandschildering: aan de ene kant de mannelijke zigzaglijn van de
bliksem, aan de andere kant de vrouwelijke gebogen lijn van de regenboog.

Kleuren bij Hartmann Schedel 1493
Blat XI: Diſs zaichen δ verpündnus gib ich zwischen mir und euch und zu aller sele.
Der regenpoge hat zwu vornemliche farb. wiewol ettlich von .vi. oδ .iiij. farben sagen. die
wasserig bedewt die vergangen sintflus. vnd die feürig dz künftig gericht des feüers. des
ersten sol man sich nit mer besorgen. sunder des andern gewißlich warten.
De regenboog heeft twee hoofdkleuren, hoewel sommigen over 6 of 4 kleuren spreken; de
waterige betekent de voorbije zondvloed, en de vurige het Laatste Oordeel door het vuur: voor
het eerste hoeft men niet bezorgd te zijn, daarentegen het laatste beslist verwachten.

Hoc signum federis quod do inter me et vos et ad omniam animam.
Arcus pluuialis siue Iris licet dicatur habere sex vel quatuor colores - tamen duos colores
principaliter habet, qui duo indicia representant, aqueus diluuium p[]teritum figurat ne
amplius timeat. igneus futurum iudicium signat per ignem vt certitudinaliter expectet[ur].793

(De regenboog ofwel Iris wordt gezegd zes of vier kleuren te hebben; maar hij heeft twee
hoofdkleuren, die twee verwijzingen voorstellen: het waterige stelt de voorbije zondvloed
voor die niet meer gevreesd hoeft te worden, het vuur slaat op het Laatste Oordeel, dat zeker
verwacht moet worden.)

787 García Mouton, 179 n. 42 = Castañón 1962, 74, cf. Gargallo 2006, 2f naar Cabal 1972, 378: Un cantarcillo
burlón: Cuando la perdiz canta y el arco bebe, no hay mejor señal d’agua... que cuando llueve; cf. García Arias
2002-04, 123: Cuandu la perdiz canta ya l’arcu bebe, nu hai mejor señal d’agua que cuandu llueve.
788 Gargallo 2006, 3 naar Cabal 1972, 378; cf. Sánchez & Cañedo 2002, 66: Cuando’l galla cancia y l’arcu bebe,
nun hay meyor señal que cuando llueve. [In Nederlands: het regent niet zo’n klein beetje = het giet, plenst.]
789 Gargallo 2006, 3 naar Cabal 1972, 378; cf. Sánchez & Cañedo 2002, 88: Cuando l’arcu iris bebe, si nun
llovió, llueve
790 Gargallo 2006, 3 naar Montreynaud, Pierron & Suzzoni 1994, 298f.
791 Gargallo 2006, 3 naar DECat s.v. diluir; DCVB s.v. arc.
792 Gargallo 2006, 3 naar Marques da Costa 20042, 833.
793 Schedel 1493, Köln 2001, introduction p. 35, afb. 35 en 36, folio XI van de Latijnse editie uit 1493 en de
reprint uit 1497 (met kleine verschillen). Onder de regenboog staan de tekens van de dierenriem.
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Blat CLI
Sie sagen das in disen tagen feür vom himel gefallen vnnd ein großer regenpogen erschinen
sey das die menschen mayneten das das end der werlt komen wer von der großen grawsamen
thomsleg vnnd plitze wegen, do kom ein vberschwere pestilentz hernach. die verzeret in den
sumermonaten vil menschen. Man sahe einen güten vnd einen bösen engel durch die statt
geen. vnd wieuil schleg der bös engel auß befelh des güten engels an ein hawß tet[,] souil
menschen vergiengen mit tod in demselben hawß an dem tag darnach. (begin 7e eeuw, tijd van
Eraclius = Heraclitus).

New Age Germaanse Mythologie:
De regenboog is de brug, die hemel en aarde verbindt en alleen door zuiveren van hart kan
worden betreden. Het is een hemelboog van vuur, lucht en water, opgetrokken uit de kleuren
van die elementen: het rood van vuur, het blauw van lucht en het groen van water. Goden, die
op Aarde afdalen om daar menselijke gestalte aan te nemen en aan de oer-bron der Nornen
inzicht te verkrijgen, gaan daarvoor over de regenboog, van de hemel naar de Aarde. Hen
tegemoet, van de Aarde naar de hemel, komen edelen, dapperen, wijzen en waarlijk vrijen, die
door de Walkyren de eeuwige gelukzaligheid worden binnengeleid. Zij allen reizen over de
regenboog. Alleen Donar kan de regenboog niet betreden. Het tere, als van droomstof
gesponnen bouwsel zou zijn zware tred en de hitte van zijn bliksems niet kunnen verdragen.
Daarom doorwaadt de dondergod op zijn tocht alle rivieren, die de regenboog overspant. In de
Hemelbergen, aan het eind van de zielenbrug, die regenboog heet, woont Heimdal, de
schitterendste aller goden in zijn Hemelburcht. Hij, die de goudtandige wordt genoemd, is de
stamvader van het mensengeslacht [etc.] (Eerenbeemt 1974, 93)
Heimdal is heer van de regen en de regenboog [etc.: De regenboog weerspiegelt het hogere,
geestelijke – ‘vertikale’ – denken , dat hemel en Aarde als met een brug verbindt. Etc.] (94)

Eerenbeemt 1974, 96: Soms zijn regenboogkleuren op een bedauwd weiland zichtbaar. De
boer noemt dat een dauwboog.

Kleuren en het weer:
Als de boog in zijn geheel zichtbaar is, maar slechts twee kleuren heeft, kan op verscheidene
dagen mooi weer worden gerekend. Als het blauw overheerst, komt er een weersverbetering.
Is de groene kleur echter overheersend en helder, dan blijft  het regenen. Rood is vaak een
voorteken van regen en wind, vooral als het de kleur is, die het langst zichtbaar blijft. Indien
de boog op twee of drie plaatsen gebroken schijnt of maar half zichtbaar is, blijft het twee of
drie dagen regenen.
Na een lange periode van regen wijst het verschijnen van de regenboog op weersverbetering.
Verschijnt de boog plotseling en verdwijnt hij even plotseling, dan volgen enkele dagen mooi
en kalm weer, vooral als de kleuren maar flauw zichtbaar zijn. Twee of meer regenbogen
kondigen langdurige regenval aan: Zeven regenbogen, acht dagen regen.
Een regenboog in de ochtend is een voorteken van regen. Rond het middaguur kondigt een
regenboog zware regens aan. Een regenboog in de avond voorspelt mooi weer. Staat een
regenboog in het westen, dan betekent dat in elk geval lichte regenval. In het oosten gaat hij
daarentegen mooi weer vooraf. Verschijnt in het najaar de regenboog aan de hemel, dan volgt
een etmaal mooi weer. (Eerenbeemt 1974, 96)

Gedichten & Songs
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Wordsworth: My heart leaps up when I behold / A rainbow in the sky; / So was it when my
life began; / So is it now I am a man; / So be it when I shall grow old, / Or let me die.794

Guido Guinizzelli, Volvol te levi: Arco da cielo te mandi angosciosa / saetta che te fenda, e
sia presta: / che se fenisse tua vita noiosa, / avrei, senz’altr’aver, gran gio’e festa.795

Bim Sherman (CD Miracle, song 3: Over the rainbow):
Refr. Over the rainbow (4x)
1. There is a place / Where people can be free / Where love and happiness / That’s the place I
wanna be. / Where milk and honey flows / That’s the place I wanna go / Where the air is fresh
and clean / And the grass is oh so green.
2. There is a place / Where love is for your brotherman / Children are singing / people are
dancing / And the sun comes shining through / A place where the night is never cold / A place
where love never grows old / A place where love joy bears rain (?) / A place where love is
king.
Coda: That’s the place I wanna be / I wanna touch the rainbow / I wanna climb over the
rainbow / I wanna cross over the rainbow...

ELO, song Mission (1976)
2. The planet Earth from way up there / is beautiful and blue / and floating softly through a
rainbow / (but when you touch down things look different here)
3. On a dirty worn-out side-walk / sits a mother with a baby, / in her vale of tears she sees no
rainbow / (...)

Rolling Stones 1973, Album Goat’s Head Soup: ‘Can you hear the music’
2. Sometimes you’re feeling / you’ve been pushed around / And your rainbow just ain’t here /
Don’t you fear, don’t you fear...

Heather Nova 2002: South, nº8:
Maybe there’s no rainbow / But I know our love still shines...

Eagle-Eye Cherry 1997, Desireless, nº5: Rainbow Wings
I met the devil in disguise
With his rainbowwings and a pack of lies.

Katie Melua
I won’t spend my life searching for the rainbow’s end.

Bebel Gilberto, nº11: Jabuticaba: Over the rainbow 
(als uitdrukking van gelukzaligheid)

Sophie B. Hawkins, Tongues and tails, 1992, nº4: ‘Saviour Child’ (Chorus):
Color rainbows in the rain
And follow to a heart of gold
There’s a saviour born every day
In the valley of your soul.

794 Boyer 1959, 17. Ook Collins 1965 (= 1959) 27 (nº47: The child is the father of the man.), die de laatste regel
(Or let me die) weglaat.
795 García Mouton 1984, 180f n. 50 (naar Carlos Alvar (ed.), El dolce Stil Novo..., Madrid 1984, 34): el arco iris
aparece como portador de desgracias.
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Gargallo 2006
Wie de regenboog ziet, zal dat jaar niet sterven: Yo veo el arco: no moriré hogaño (ik heb de
regenboog gezien; ik zal dit jaar niet sterven).796 In Navarra: Quien arco iris ve, no morirá se
sed (zal niet sterven van dorst).797

Portugal: Arco da velha, tira-te d’ahí, que as moças bonitas não são para ti (Regenboog, trek
weg van hier, want de mooie meiden zijn niet voor jou).798

A Serra de Outes (prov. Orense, Galega): Arco de vela, vaite de aí, que as nenas bonitas non
son para ti (Regenboog, ga van hier, want de mooie meisjes zijn niet voor jou).799

Galicia: O arco da vella á traversía, tres semanas de invernía (Een dwarsliggende regenboog,
drie weken winter).800

In Zudaire (Navarre) is de regenboog een teken dat gedurende 8 of 10 dagen hetzelfde weer
aanhoudt.801 

Zonneregen:
Cuando llueve y hace sol, sale el arco del Señor.802

Cuando llueve y fai sol, sal l’arcu del Señor; cuando llueve y fai fríu, sal l’arcu del xudíu.803

‘Quando c’è l’arcobaleno – si pettinan le streghe.’804

De Jezuit Jean Leurechon, schrijver van de Récréations Mathématiques, gepubliceerd in 1624
en 1628, looft in Probleem 46 de regenboog als ‘het rijkste stuk in de schat van de natuur’ en
citeert een passage uit Ecclesiastes, waarin van de boog wordt gesproken als ‘het hoofdwerk
van God’.805

‘Master Adam’ [de Bokefeld of Rufus?], die glossen toevoegde aan de glossen van Alfred the
Englishman (rond 1217) bij Aristoteles en Avicenna, volgde een excerpt waarin van de
Grieken wordt gezegd, dat zij de regenboog arcus demonis of arcus varius noemden.806

Ecclesiasticus 43:11-12:
Look at the rainbow, and praise hem who made it; it is exceedingly beautiful in its brightness.
It encircles the sky with its glorious arc; the hands of the Most High have stretched it out.

796 Gargallo 2006, 2 naar Rodriguez Marín 1926, 512.
797 Gargallo 2006, 2 naar Pejenaute 1999, 269.
798 Gargallo 2006, 2 naar Constantino Cabal 1972, 379.
799 Gargallo 2006, 2 naar ALGa IV, mapa 91.
800 Gargallo 2006, 4 naar ALGa IV, mapa 91 en la localidad coruñesa de Laxe, C 17.
801 Gargallo 2006, 4 naar ALEANR c. 1336: Na 302: ‘Cuando sale el arco iris, es anuncio de que durante ocho o
diez días seguirá el mismo tiempo.’ Gargallo wijst op weerregels als: Si plou per Sant Medard, plourà quaranta
dies més tard in het Catalaans (Correas & Gargallo 2003, 187).
802 Gargallo 2006, 4 naar Rodríguez Marín 1926, 94.
803 Gargallo 2006, 4 naar Sánchez & Cañedo 1986, 129.
804 Gargallo 2006, 4 naar cuestionario del API, 592, cuestión 11.05.13.01.
805 Boyer 1959, 207. Ik heb de betreffende passage niet kunnen vinden.
806 Boyer 1959, 87.
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Swainson, Weather Folklore, 194-198.
The following are a few of the names given to the Rainbow in various European countries:
By the old Norsemen it was called ‘Asbrû’, or ‘The Bridge of the Gods’. In Lithuania it is
styled ‘Lamia’s Girdle; the Weather rod, or Heaven’s bow.’ In Lorraine, ‘St. Leonard’s belt,
or S. Bernard’s crown.’ In Bavaria, ‘Heaven’s ring, or the Sun’s ring.’ In Finkand, ‘Heaven’s
bow.’ In Croatia, ‘The God’s seat.’ In [195] Servia and Pland, “The stave of the sky”, or
simply “The stave”. In Carniola, “The striped cow”. *- (R-D., Das Wetter im Sprichwort).
* “In Bohemia the peasantry hold it unlucky to walk under a rainbow; and they say that the
rain which descends through the bow blight all it falls upon.” – White’s Northumberland, 348.

Morning and Evening.
If there be a rainbow in the eve,
It will rain and leave:
But if there be a rainbow in the morrow,
It will neither lend nor borrow.

The rainbow in the marnin
Gives the shepherd warnin

To car’ his gurt cwoat on his back:
The rainbow at night
Is the shepherd’s deligt,

For then no gurt cwoat will he lack. – Wiltshire.
A rainbow at morning
Is the shepherd’s warning
A rainbow at night
Is the shepherd’s delight.807

Similar saying are found in various countries. Thus, a. In Germany:
Regenbogen am Morgen
Macht dem Schäfer Sorgen;
Regenbogen am Abend
Ist dem Schäfer labend.

b. In the Basque provinces,
Holçadarraq ceruan arratçian dembora ouna iracustendu:

i.e., A rainbow in the evening foretells fine weather.
[196] c. In Corsica,

Arco di mare, acqua a fontane:
Arco di sera, scalda costiera.

d.  In North Italy,
Arco celeste de matina
El mal tempo se avicina;
Arco celeste de sera
El bon tempo se spera.

e. In the neighbourhood of Florence
Arco da matina
Empie la mulina
Arco da sera
Tempo rasserena.

f. In de Pas de Calais

807 Vgl. MGR, 332 nº810: Rainbow i’ the morning, Shipper’s warning; Rainbow at night, Shipper’s delight;
nº811: Rainbow in the east, Sign of a farmer’s feast, Rainbow in the west, Sign of a farmer’s rest.
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L’arc-en-ciel du matin
Donne à boire au voisin:
Et l’arc-en-ciel du soir
Au voisin donne espoir

In the Vosges:
Arc-en-ciel du soir
Fait beau temps prévoir
Arc-en-ciel du matinée
Du laboureur finit la journée.

But in some parts of France a contrary opinion pre[vails].
Thus we finf in the Department of Ill-et-Vilaine,

Arc-en-ciel du matin,
Bonhomme, pousse ton chemin:
Arc-en-ciel du soir, rentre au manoir. [197]

And,
Arc-en-ciel du matin
Bonne femme, mets les vaches en chemin:
Arc-en-ciel du soir
Tu verras pleuvoir.

Sir Humphry Davy, in his Salmonia, writes as follows: ‘A rainbow can only occur when the
clouds containing or depositing the rain are opposite to the sun; and in the evening the
rainbow is in the east, and in the morning in the west; and as our heavy rains in this climate
are usually brought by the westerly wind, a rainbow in the west indicates that the bad weather
is on the road, by the wind to us; whereas the rainbow in the east proves that the rain in these
clouds is passing from us.’

In East and South.
So the French saying:

Arc-en-ciel du levant
Beau temps:
Arc-en-ciel du midi
Pluie.

On the other hand there is a Spanish proverb, that:
“A rainbow in the east brings rain with all speed; but if you see it in the west, you may know
that it is closing the floodgates and will bring wind.”
Colours

Quand l’arco celeste tra al rossin,
Poco formento e molto vin: [198]
Se’l tra al verde e al zalin
Assae ogio e poco vin – Venice:

i.e. When red preponderates in a rainbow, the harvest will be bad, the vintage good: but when
green or yellow, there will be much oil and little vine.
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